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1.1. ВСТУП 
Адміністративне право є нормативною навчальною дисципліною, яка 

обов’язково входить до планів і програм підготвки бакалаврів зі спеціальності 
6.030601 Менеджмент, тому що саме у її межах вивчаються: складний комплекс 
теоретичних положень, правові інститути і нормативні матеріали щодо 
регламентації відносин адміністративних зобов’язань у виконавчо-розпорядчій 
діяльності публічної адміністрації. 

Останні роки Адміністративне право перебуває у стані системної 
трансформації, параметри якої визначені Концепцією адміністративної 
реформи в Україні та іншими програмно-політичними документами. 

Відповідно до їх положень формується нова ідеологія управлінського 
праворозуміння, визначаються статусні характеристики кожного суб’єкта 
сфери публічного адміністрування в процесі взаємоінтеграції і оновлення 
відповідно до європейських стандартів. 

Докорінних змін зазнає адміністративно-правова доктрина. Оновлюється 
адміністративне законодавство. У практичну площину переведені теоретичні 
доробки щодо адміністративної юстиції. 

В умовах відкритого суспільства та інтеграції України до міжнародних 
структур постало питання про врахування міжнародного досвіду  та адаптацію 
національного адміністративного законодавства до міжнародних стандартів. 

Ретельної уваги потребує функціонування адміністративно-правових 
інститутів адміністративних послуг і адміністративного судочинства. 

Зумовлене переходом України до ринкових відносин реформується 
адміністративне законодавство, яке потребує підготовки висококваліфікованих 
фахівців: менеджерів, інженерів та інших, здатних на практиці застосовувати 
отримані знання з метою належного забезпечення законних прав і інтересів 
громадян у сфері виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Навчальна дисципліна „Адміністративне право”, передбачає вивчення 
системи Адміністративного права України; регулювання державного 
управління та державної служби; правового статусу суб’єктів 
Адміністративного права; адміністративного примусу; засобів забезпечення 
законності в державному управлінні; адміністративного процесу; управління 
економікою, промисловістю, агропромисловим комплексом; управління в 
соціально-культурній галузі (освіта, культура, наука); управління у сфері 
адміністративно-політичної діяльності. 

Метою навчально-методичного забезпечення дисципліни є надання 
допомоги студентам денної, вечірньої та заочної форм навчання у вивченні 
зазначеної дисципліни. 

Завданням дисципліни – є набуття студентами таких знань та навичок: 
знати та вміти аналізувати норми адміністративного законодавства; аналізувати 
та розкривати зміст адміністративних зобов’язань, у тому числі, відносин 
публічного управління, відносин, що виникають при наданні адміністративних 
послуг, відносини відповідальності публічної адміністрації; визначати 
правовий статус різних суб’єктів адміністративного права; знайомитись з 
формами і методами публічного адміністрування, адміністративних послуг; 
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відповідальності суб’єктів публічного адміністрування; застосовувати норми 
адміністративного права у практичних ситуаціях при роботі з кадровими 
ресурсами, партнерами, державними органами; правильно користуватися 
правовою термінологією, працювати з адміністративними договорами, 
звітністю та іншою документацією; будувати свою управлінську діяльність на 
принципах, що закріплені в діючому адміністративному законодавстві. 

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні студентами обсягу 
теоретичних знань, щодо вивчення сукупності правових норм, які регулюють 
суспільні відносини і формуються під час забезпечення органами виконавчої 
влади; реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і 
юридичних осіб, а також у процесі державного управління економічним, 
соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом у державі. 
 
 Вивчивши курс „Адміністративне право” студент повинен знати: 

 поняття Адміністративного  права як галузі права України та його 
місце в системі права України; 

 поняття, предмет та систему Адміністративного права; 
 поняття і класифікацію джерел Адміністративного права; 
 чинне Адміністративне законодавство; 
 функції, принципи, форми та методи державного управління; 
 обсяг, зміст і характер правовідносин адміністративних 

зобов’язань; 
 систему виконавчої влади; 
 поняття та види адміністративного примусу та адміністративної 

відповідальності; 
 поняття та принципи адміністративного процесу; 
 способи забезпечення законності; 
 спеціальні адміністративно-правові режими; 
 особливості галузевого та міжгалузевого управління. 
 

уміти: 
 тлумачити та застосовувати чинне Адміністративне законодавство; 
 аналізувати різноманітні управлінські ситуації; 
 аналізувати та застосовувати адміністративні нормативні акти на 

практиці; 
 працювати з актами публічного адміністрування; 
 правильно використовувати в практичній діяльності методи 

державного управління. 
 

 
1.2. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що ведуть викладання 
нормативної дисципліни “Адміністративне право”. 

Стандарт встановлює: 
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– компетенції, що має опанувати бакалавр, який навчається на базі повної 
середньої школи або ОПП молодшого спеціаліста; 

– перелік змістовних модулів, що опосередковує освітні та професійні 
компетенції; 

– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної 

форми навчання; 
– форму підсумкового контролю; 
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації 

випускників вищих навчальних закладів. 
 
 

1.3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
1.3.1. Закон України “Про вищу освіту”. 
1.3.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за 

неюридичними напрямами. 
1.3.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 № 642. 

“Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором 
студента”. 

1.3.4. СВО НГУ ІМЗ-05. Організація видання інформаційно-методичного 
забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий 
університет, 2009. – 60 с. 

1.3.5. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення 
навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий 
університет, 2005. – 138 с. 
 
 

1.4. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 “Правознавство”; 

 
 

1.5. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Загальний обсяг – 3 кредита ECTS (108 академічні години). 
Аудиторні заняття – 1.667 кредити ECTS (48 академічні години). 
Самостійна робота – 1.333 кредити ECTS (60 академічних годин). 
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1.6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ ТА ЗМІСТ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Розподіл 
часу 

М
од
ул
і 

Компетенції 
(з використанням матеріалу 

модуля студент повинен уміти)  
Змістові модулі 

А
уд
и
то
р
н

и
й

 
са
м
ос
ті
й
н

а 
р
об
от
а 

за
га
л
ьн
и
й

 

1 2 3 4 5 6 
Лекції – 1І семестр, 

 (1…8 тиждень) 
Аудиторні – 2 години на тиждень 
1. Поняття, 
предмет, метод та 
система 
Адміністративного 
права. 

2 6 8 

2. Державне 
управління і 
державна влада. 

2 2 4 

3.Адміністративно
-правові норми та 
відносини. 

4 2 6 

4. Суб’єкти 
Адміністративного 
права України. 

4 2 6 

5. Державна 
служба. Державниі 
службовці як 
суб’єкти 
Адміністративного 
права. 

4 2 6 

6. Функції, форми 
та методи 
державного 
управління. 

2 2 4 

№ 1 Визначати Адміністративне  право 
як галузь права України, як 
юридичну науку, як галузь 
законодавства, як навчальну 
дисципліну та його місце в системі 
права України. 
Характеризувати види управління, 
принципи і види державного 
управління. Визначати 
співвідношення державного 
управління і державної влади. 
Характеризувати обсяг, зміст і 
характер правовідносин 
адміністративних зобов’язань. 
Класифікувати джерела 
Адміністративного права. 
Класифікувати суб’єкти 
Адміністративного права України та 
визначати їх адміністративно-
правовий статус. 
Визначати поняття, принципи та 
особливості управління державною 
службою. Класифікувати посади 
державної служби. Аналізувати 
правовий статус державного 
службовця. 
Характеризувати функції, форми та 
методи державного управління. 
Визначати поняття та види 
адміністративного примусу та 
адміністративної відповідальності. 

7. Адміністративні 
правопорушення 
та адміністративна 
відповілальність 

4 2 6 
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Розподіл 
часу 

М
од
ул
і 

Компетенції 
(з використанням матеріалу 

модуля студент повинен уміти)  
Змістові модулі 

А
уд
и
то
р
н

и
й

 
са
м
ос
ті
й
н

а 
р
об
от
а 

за
га
л
ьн
и
й

 

1 2 3 4 5 6 
8.Адміністративно
-процесуальне 
право. 

4 2 6 

9. Законність і 
дисципліна у сфері 
державного 
управління. 

1 2 3 

10. Основи 
адміністративно-
правової 
організації 
управління у 
сферах 
економічної 
діяльності. 

1 9 10 

11. Основи 
адміністративно-
правової 
організації 
управління у 
сферах соціальної і 
гуманітарно-
культурної 
діяльності. 

1 7 8 

Визначати поняття, принципи та 
структуру адміністративного 
процесу. Проаналізувати органи 
(посадові особи), уповноважені 
розглядати справи про 
адиіністративні правопорушення. 
Проаналізувати способи 
забезпечення законності і 
дисципліни у сфері державного 
управління. 
Аналізувати особливості 
адміністративно-правової 
організації управління у різних 
сферах діяльності. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12. Основи 
адміністративно-
правової 
організації 
управління у 
сферах 
адміністративно-
політичної 
діяльності 

1 3 4 
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Розподіл 
часу 

М
од
ул
і 

Компетенції 
(з використанням матеріалу 

модуля студент повинен уміти)  
Змістові модулі 

А
уд
и
то
р
н

и
й

 
са
м
ос
ті
й
н

а 
р
об
от
а 

за
га
л
ьн
и
й

 

1 2 3 4 5 6 
Модульний 
контроль - 
лекційна 
контрольна 
робота: 8 тиждень. 

2 - 2 

Разом: 
32 41 73 

Практичні заняття – 1І семестр, 
(1...8 тиждень) 

Аудиторні – 2 години на тиждень 

Аналізувати основні принципи 
державного управління. 
Аналізувати різноманітні 
управлінські ситуації. Тлумачити 
та застосовувати чинне 
Адміністративне законодавство. 

 

1. Державне 
управління і 
державна влада. 

2 2 4 

Оцінювати, які відносини охоплює 
Адміністративне право. Аналізувати 
структуру системи 
Адміністративного права. 
Аналізувати та застосовувати 
адміністративні нормативні акти на 
практиці. 
 

2.Адміністративно
-правові норми та 
відносини. 

2 2 4 

№ 2 

Характеризувати адміністративно-
правовий статус суб’єктів 
Адміністративного права України. 
Доводити права, обов’язки та підстави 
відповідальності громадян України, як 
суб’єктів Адміністративного права 
України. .Застосовувати звернення 
громадян: пропозиції (зауваження), 
заяви (клопотання), скарги для 
забезпечення законності. 

3. Суб’єкти 
Адміністративного 
права України. 

2 2 4 
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Розподіл 
часу 

М
од
ул
і 

Компетенції 
(з використанням матеріалу 

модуля студент повинен уміти)  
Змістові модулі 

А
уд
и
то
р
н

и
й

 
са
м
ос
ті
й
н

а 
р
об
от
а 

за
га
л
ьн
и
й

 

1 2 3 4 5 6 
Характеризувати принципи 
державної служби. Формулювати 
загальні умови вступу на державну 
службу. Характеризувати 
адміністративно-правовий статус 
дерєавних службовців як суб’єктів 
Адміністративного права України. 

4. Державна 
служба. Державниі 
службовці як 
суб’єкти 
Адміністративного 
права. 

2 2 4 

Працювати з актами публічного 
адміністрування; правильно 
використовувати в практичній 
діяльності методи державного 
управління. 

5. Функції, форми 
та методи 
державного 
управління. 

2 2 4 

Зображувати принципові схеми та 
вирішувати практичні завдання. 
Характеризувати та аналізувати 
адміністративні правопорушення в 
певних видах діяльності. 

6. Адміністративні 
правопорушення 
та адміністративна 
відповілальність. 

2 3 5 

Характеризувати принципи 
адміністративного процесу. 
Аналізувати структуру 
адміністративного процесу. 
Характеризувати органи (посадові 
особи) уповноважені розглядати 
справи  про адміністративні 
правопорушення. 

7.Адміністративно
-процесуальне 
право. 

2 3 5 

Аналізувати систему засобів 
забезпечення законності  у 
державному управлінні. 
Класифікувати види державного 
контролю. Оцінювати необхідність і 
якість громадського контролю. 

8. Законність і 
дисципліна у сфері 
державного 
управління. 

1 3 4 

Модульний 
контроль - 
практичний за 
розкладом занять: 
8 тиждень. 

1 - 1  

Разом: 16 19 35 
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Розподіл 
часу 

М
од
ул
і 

Компетенції 
(з використанням матеріалу 

модуля студент повинен уміти)  
Змістові модулі 

А
уд
и
то
р
н

и
й

 
са
м
ос
ті
й
н

а 
р
об
от
а 

за
га
л
ьн
и
й

 

1 2 3 4 5 6 
  Разом по 

дисципліні 
48 60 10

8 
 

 

Частка 
навантаження 

0,3
33 

0,6
67 1,0

 
 

1.7. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

1.1. Поняття Адміністративного права 
Історичний розвиток і становлення Адміністративного права. Місце 

Адміністративного права в системі права України. Риси, завдяки яким можна 
доводити, що Адміністративне право – це галузь права. Взаємозв’язок 
Адміністративного права з іншими галузями права. Адміністративне право – як 
наука. Адміністративне право – як навчальна дисципліна. Адміністративне 
законодавство. 

1.2. Предмет, метод та система адміністративного права 
Суспільні відносини, що виступають предметом правового регулювання у 

Адміністративному праві. Методи правового регулювання у 
Адміністративному праві. Система Адміністративного права. Функції і 
принципи Адміністративного права. 

 
ТЕМА 2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНА ВЛАДА 
2.1. Управління як соціальне явище 
Види управління залежно від об’єкта, управління яким здійснюється. 

Біологічне управління. Технічне управління. Соціальне управління. Ознаки 
соціального управління. 

2.2. Державне управління 
Принципи, характерні риси і види державного управління. 

Співвідношення виконавчої влади, державного управління та 
Адміністративного права. Державне управління в умовах проведення в Україні 
адміністративної реформи. 

 
ТЕМА 3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ НОРМИ ТА ВІДНОСИНИ 
3.1. Адміністративно-правові норми 
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Поняття, ознаки та особливості адміністративно-правових норм. 
Структура та дія адміністративно-правових норм. Класифікація видів 
адміністративно-правових норм. Реалізація адміністративно-правових норм. 

3.2. Джерела адміністративного права 
Класифікація джерел Адміністративного права. Конституція України – 

основне джерело Адміністративного права. Кодекс України про адміністративні 
правопорушення – особливе джерело адміністративного права. 
Адміністративне законодавство. 

3.3. Адміністративні правовідносини 
Поняття, ознаки, особливості, структура та класифікація видів 

адміністративних правовідносин. 
 
ТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
4.1. Поняття суб’єктів Адміністративного права 
Поняття та види суб’єктів Адміністративного права. Адміністративна 

правосуб’єктність. Адміністративно правовий статус. 
4.2. Громадяни як суб’єкти Адміністративного права 
Громадяни – найбільша група суб’єктів адміністративно-правових 

відносин. Основи адміністративно-правового статусу громадян України. 
Комплекс прав і обов’язків громадян України та їх гарантії. Адміністративна 
правоздатність громадян. Права і обов’язки громадян у сфері виконавчої влади. 
Звернення громадян: пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга. 
Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства. 

4.3. Органи виконавчої влаи як суб’єкти Адміністративного права 
Поняття, ознаки, правове становище та види органів виконавчої влади. 

Система органів виконавчої влади. Види взаємозв’язків у системі органів 
виконавчої влади. 

4.4. Президент України як суб’єкти Адміністративного права 
Президент України – глава держави. Президент України і виконавча 

діяльність. Президент України і виконавча влада. Повноваження та основні 
завдання Президента України. Адміністрація Президента України. Основні 
завдання, права та організаційна структура Адміністрації Президента України. 

4.5. Кабінет Міністрів України як суб’єкт Адміністративного права 
Правовий статус Кабінету Міністрів України. Центральні органи 

виконавчої влади (міністерства, державні комітети, служби, центральні органи 
зі спеціальним статусом). Урядові органи державного управління 
(департаменти, інспекції, служби). Органи виконавчої влади Автономної 
республіки Крим. Місцеві державні адміністрації, місцеві державні 
адміністрації міст Києва і Севастополя, районні державні адміністрації. 
Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування. 
Адміністративно-правовий статус інших державних органів. Адміністративно-
правовий статус державних підприємств, установ і організацій. 
Адміністративно-правовий статус суб’єктів управління державними 
підприємствами, установами і організаціями. Адміністративно-правовий статус 
керівника державного підприємства, установи і організації. 
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4.6. Громадські об’єднання як суб’єкти Адміністративного права 
Поняття, характерні ознаки та організаційно-правові форми громадських 

об’єднань. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. 
Утворення, реєстрація та особливості припинення громадських об’єднань. 

 
ТЕМА 5. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА. ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ ЯК 

СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
5.1. Поняття державної служби в Україні 
Поняття та принципи державної служби. Управління державною 

службою. Функції керівника державної служби в державному органі, органі 
влади АРК або їх апараті. Правове регулювання державної служби. Поняття та 
класифікація посад державної служби. 

5.2.Державні службовці як суб’єкти Адміністративного права 
Поняття державного службовця та загальні умови вступу їх на державну 

службу. Право на державну службу. Особи, які не можуть вступити на 
державну службу. Обмеження щодо вступу на державну службу. Правовий 
статус державних службовців. Проходження державної служби. Ранги 
державних службовців. Порядок присвоєння рангів державним службовцям. 
Припинення державної служби. Підстави припинення державної служби. 
Дисциплінарна та майнова відповідальність державних службовців. Види та 
порядок застосування дисциплінарних стягнень. Загальний порядок 
притягнення до дисциплінарної відповідальності. Відсторонення державного 
службовця від виконання посадових обов’язків. Рішення про застосування 
дисциплінарного стягнення. Зняття дисциплінарного стягнення. Відшкодування 
шкоди державним службовцем. 

 
ТЕМА 6. ФУНКЦІЇ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
6.1. Функції державного управління 
Поняття функцій державного управління. Види функцій органів 

виконавчої влади. 
6.2. Форми державного управління 
Поняття форми державного управління. Правові та неправові форми 

державного управління. Поняття та ознаки правового акту управління. Види 
правових актів управління за юридичною природою. Нормативні, індивідуальні 
та змішані правові акти управління. Вимоги, що ставляться до правових актів 
управління. Чинність актів державного управління. Припинення, зупинення та 
зміна актів управління. Адміністративний договір як форма державного 
управління. Ознаки адміністративного договору. 

6.3. Адміністративно-правові методи 
Поняття, характерні риси та види адмвнвстративно-правових методів. 

Загальні та спеціальні методи управління. Дисциплінарна та матеріальна 
відповідальність. 

Поняття, характерні риси та види адміністративно-правового примусу. 
Адміністративно-запобіжні заходи. Заходи адміністративного припинення. 
Заходи адміністративної відповідальності. 
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ТЕМА 7. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА 
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

7.1. Адміністративне правопорушення 
Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення. Об’єкт, 

об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона адміністративного 
правопорушення. 

7.2. Адміністративна відповідальність 
Поняття, основні риси, підстави та законодавчі основи адміністративної 

відповідальності. Обставини, що виключають адміністративну 
відповідальність. Крайня необхідність. Необхідна оборона. Неосудність. 

7.3. Адміністративні стягнення 
Поняття, мета та види адміністративних стягнень. Основні і додаткові 

адміністративні стягнення. Заходи впливу, що застосовуються до 
неповнолітніх. 

7.4. Накладення адміністративного стягнення 
Загальні правила накладення стягнення за адміністративне 

правопорушення. Обставини, що пом’якшують відповідальність за 
адміністративне правопорушення. Обставини, що обтяжують відповідальність 
за адміністративне правопорушення. Накладення адміністративних стягнень 
при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Обчислення строків 
адміністративного стягнення. Строки накладення адміністративного стягнення. 
Строк, після закінчення якого особа вважається  такою, що не була піддана 
адміністративному стягненню. Покладення обов’язку відшкодувати заподіяну 
шкоду. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб. 

 
ТЕМА 8. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 
8.1. Адміністративно-процесуальна діяльність 
Поняття та характерні ознаки адміністративного процесу. Мета, завдання 

та принципи адміністративного процесу. Суб’єкти адміністративного процесу. 
Структура адміністративного процесу. Види та стадії юрисдикційних 
проваджень. Характеристика окремих адміністративних правопорушень. 

8.2. Провадження в справах про адміністративні правопорушення 
Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення. Підвідомчисть справ про адміністративні 
правопорушення. Завдання і порядок провадження в справах про 
адміністративні правопорушення Стадії провадження у справах про 
адміністративні правопорушення. Складення протоколу про адміністративне 
правопорушення. Доставлення порушника. Заходи забезпечення провадження у 
справах про адміністративні правопорушення. Адміністративне затримання. 
Особистий огяд і огляд речей. Вилучення речей і документів. Розгляд справ про 
адміністративні правопорушення. Постанова по справі про адміністративне 
правопорушення. Оскарження і опротестування постанови по справі про 
адміністративне правопорушення. Виконання постанов про накладення 
адміністративних стягнень. 
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ТЕМА 9. ЗАКОННІСТЬ І ДИСЦИПЛІНА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

9.1. Поняття і система засобів забезпечення законності у 
державному управлінні 

Поняття та принципи.законності. Поняття та види дисципліни. 
Взаємозв’язок законності і дисципліни у державному управлінні. Гарантії 
законності у державному управлінні. Характеристика загальних та спеціальних 
гарантій законності у державному управлінні. Система засобів забезпечення 
законності у державному управлінні. 

9.2. Контроль – основний засіб забезпечення законності і дисципліни у 
державному управлінні 

Поняття та мета державного контролю. Характерні особливості нагляду і 
моніторингу. Система державного контролю і система органів державного 
контролю. Класифікація видів державного контролю. Внутрішній 
адміністративний контроль. Контроль з боку Президента України. 
Парламентський контроль. Прокурорський нагляд. Судовий контроль. 
Контроль з боку органів місцевого самоврядування і громадських організацій. 

 
ТЕМА 10. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ У СФЕРАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
10.1. Правові засади управління економікою 

Загальна характеристика адміністративно-правового регулювання у сфері 
економіки. Основні напрями державного регулювання у сфері економіки. 
Класифікація суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері 
економіки. Повноваження Кабінету Міністрів України. Повноваження 
Міністерства економіки України. Повноваження Державної інспекції з 
контролю за цінами. Управління економікою місцевими державними 
адміністраціями. Казенні підприємства. Поняття та форми державного 
контролю. Органи, які здійснюють державний контроль. 

10.2. Управління промисловістю 
Загальна характеристика промислової політики держави. Загальні засади 

організації державного управління промисловістю. Класифікація суб’єктів 
адміністративно-правового регулювання у сфері промисловості. Повноваження 
Міністерства прмислової політики України. Управління промисловістю 
місцевими державними адміністраціями. Управління промисловими 
підприємствами. Денжавний контроль у сфері промисловості. 

10.3. Управління в агромисловій сфері 
Загальна характеристика державної політики в агропромисловій сфері. 

Компетенція ВРУ, КМУ, державних органів АРК у сфері управління 
агропромисловим комплексом. Загальні засади організації державного 
управління у агропромисловій сфері. Класифікація суб’єктів адміністративно-
правового регулювання у агропромисловій сфері. Повноваження Міністерства 
аграрної політики України, Державного комітету ветеренарної медицини, 
Державної служби з карантину рослин України, Державного комітету України з 
земельних ресурсів. Організація державного управління в агропромисловому 
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комплексі на місцевому рівні. Державний контроль та нагляд в агропромисловій 
сфері. 

10.4. Управління у сферах будівництва і житлово-комунального 
господарства 

Загальна характеристика державної політики у сферах будівництва і 
житлово-комунального господарства. Компетенція ВРУ, КМУ у сферах 
будівництва і житлово-комунального господарства. Загальні засади організації 
державного управління у сферах будівництва і житлово-комунального 
господарства. Основні завдання та функції Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України. Організація 
державного управління у сферах будівництва і житлово-комунального 
господарства на місцевому рівні. Державний контроль у сферах будівництва і 
житлово-комунального господарства. Державний архітектурно-будівельний 
контроль. Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю. Контроль 
за технічним станом житлового фонду і об’єктами комунального призначення. 

10.5. Управління транспортом і зв’язком 
Загальна характеристика законодавства у сфері управління транспортом і 

зв’язком. Управління залізничним транспортом. Управління автомобільним 
транспортом і дорожнім рухом. Управління водним транспортом. Управління 
повітряним транспортом Управління міським електричним транспортом. 
Управління трубопровідним транспортом. Органи управління зв’язком. 
Державний контроль і нагляд на транспорті і зв’язку. 

10.6. Управління у сфері охорони навколишнього природного 
середовища 

Загальна характеристика державної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища. Компетенція ВРУ, КМУ у сфері 
охорони навколишнього природного середовища. Загальні засади організації 
державного управління у сфері охорони навколишнього природного 
середовища. Основні завдання та функції Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України. Організація державного управління у сфері 
охорони навколишнього природного середовища на місцевому рівні. Державний 
комітет України по земельних ресурсах. Державний комвтет України по водному 
господарству. Державний комітет лісового господарства України. Державний 
контроль, нагляд і моніторинг у сфері охорони навколишнього природного 
середовища. 

10.7. Управління фінансами 
Організаційно-правові засади управління фінансами. Органи управління 

фінансами. Повноваження ВРУ, Президента України, КМУ у сфері фінансів. 
Органи управління спеціальної компетенції. Правовий статус Міністерства 
фінансів України. Фінансові органи місцевих державних адміністрацій. 
Державне казначейство України. Державна податкова служба України. 
Державна контрольно-ревізійна служба в Україні. Фінансовий контроль. 

10.8. Управління у сфері реалізації митної політики 
Загальна характеристика митної політики України. Повноваження ВРУ, 

КМУ у питаннях, що стосуються митної справи. Система митних органів. 
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Державна митна служба України. Основні завдання митниці. Поняття та види 
митних режимів. 

 
ТЕМА 11. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ У СФЕРАХ СОЦІАЛЬНОЇ І 
ГУМАНІТАРНО-КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

11.1. Управління освітою 
Загальна характеристика державної політики у сфері освіти. 

Характеристика законодавства України про освіту. Організація державного 
управління у сфері освіти. Правовий статус Міністерства освіти і науки 
України. Державне управління у сфері освіти на місцевому рівні. Державний 
контроль у освітянській діяльності. 

11.2. Управління охороною здоров’я 
Загальна характеристика державної політики у сфері охорони здоров’я. 

Організація державного управління у сфері охорони здоров’я. Правовий статус 
Міністерства охорони здоров’я України. Державне управління у сфері охорони 
здоров’я на місцевому рівні. Державний контроль та нагляд у сфері охорони 
здоров’я. Державна служба лікарських засобів і виробів медичного 
призначення. Державна санітарно-епідеміологічна служба. 

11.3. Управління культурою 
Загальна характеристика державної політики у сфері культури. 

Характеристика законодавства України про культуру. Організація державного 
управління у сфері культури. Правовий статус Міністерства культури України. 
Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Державне управління 
у сфері культури на місцевому рівні. Національна Рада України з питань 
телебачення і радіомовлення. Державний контроль та нагляд у сфері культури. 
Державна служба з питань національної культурної спадщини. 

11.4. Управління у сфері праці та соціальної політики 
Загальна характеристика державної політики у сфері праці та соціальної 

політики. Характеристика законодавства України у сфері праці та соціальної 
політики. Організація державного управління у сфері праці та соціальної 
політики. Правовий статус Міністерства праці та соціальної політики України. 
Державне управління у сфері праці та соціальної політики на місцевому рівні. 
Пенсійний фонд України. Державний контроль та нагляд у сфері праці та 
соціальної політики. 

 
ТЕМА 12. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ У СФЕРАХ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

12.1. Управління обороною 
Організаційно-правові засади управління обороною. Воєнна доктрина 

України. Організація оборони. Збройні Сили України. Військовий обов’язок. 
Організація державного управління у сфері оборони. Повноваження державних 
органів у сфері оборони. Президент України – гарант державного суверенітету 
та територіальної цілосності. Основні завдання КМУ, Міністерства оборони 
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України, Генерального штабу Збройних Сил України з питань оборони. 
Контроль у сфері оборони. Основні функції Ради Національної безпеки і 
оборони України. 

 
12.2. Управління національною безпекою 
Організаційно-правові засади управління національною безпекою. 

Суб’єкти забезпечення національної безпеки: ВРУ, органи виконавчої влади, 
судові органи. Організація державного управління у сфері національної 
безпеки. Президент України як глава держави. Рада Національної безпеки і 
оборони України. Служба безпеки України. Управління державної охорони 
України. Державний кордон та його захист і оборона. 

12.3. Управління внутрішніми справами 
Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. 

Організація державного управління у сфері внутрішніх справ. Міністерство 
внутрішніх справ України. Структурні підрозділи МВС. Міліція – складова 
частина органів внутрішніх справ. Адміністративний нагляд органів внутрішніх 
справ. 

12.4. Управління закордонними справами 
Організаційно-правові засади управління у сфері закордонних справ. 

Повноваження державних органів у сфері закордонних справ. Представницькі 
функції Президента України у сфері закордонних справ. КМУ. Повноваження 
ВРУ у сфері зовнішніх відносин. Організація державного управління у сфері 
закордонних справ. Міністерство закордонних справ України. Органи МЗС, що 
представляють його за кордоном. Дипломатична служба. 

12.5. Управління юстицією 
Загальна характеристика сфери юстиції. Законодавство у сфері юстиції. 

Організація державного управління у сфері юстиції. Міністерство юстиції 
України. Функції державного управління у сфені юстиції на місцевому рівні. 
Органи реєстрації актів громадянського стану. Державний контроль у сфері 
юстиції. 
 

1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
Мета виконання індивідуального завдання полягає у поглибленому 

самостійному вивченню Адміністративного права, чинного адміністративного 
законодавства, взаємозв’язку державного управління і державної влади, 
адміністративно-правового статусу суб’єктів Адміністративного права, 
проходження державної служби, поняття адміністративного правопорушення та 
адміністративної відповідальності, принципів та структури адміністративного 
процесу, здійснення контролю у сфері державного управління, основ 
адміністративно-правової організації управління у певних сферах діяльності. 

Виконання індивідуального завдання необхідно починати з вивчення 
відповідних розділів підручників, навчальних посібників, нормативно-правових 
актів, практичних матеріалів, які студент повинен знайти і опрацювати 
самостійно. 

Обсяг роботи повинен становити 12-20 сторінок печатного тексту. 
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Номера тем індивідуального завдання видаються студенту викладачем. 
Модульний контроль індивідуального завдання здійснюється через захист 

студентом своєї роботи за обраною темою з переліку рекомендованих тем з 
актуальних проблем Адміністративного права. 

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання 
індивідуального завдання: 

 актуальність теми і правильність побудови змісту роботи (аналіз історії 
та сучасного стану законодавства по темі, визначення проблемних 
питань та шляхів їх вирішення); 

 повнота розкриття структурних елементів змісту (вступ, загальна 
частина, постановка проблеми, пропозиції щодо її вирішення, 
висновки); 

 грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
 оформлення відповідно до методичних рекомендацій та чинних 

стандартів; 
 наявність посилань на джерела інформації (нормативна база, монографії, 

наукові статті, науково-практичні коментарі, матеріали судової 
практики, законопроекти, міжнародне законодавство); 

 самостійність виконання (діагностується під час захисту). 
 

Теми індивідуальних завдань: 
Тема 1. Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері 

економіки 
Зміст державного керівництва у сфері економіки. Система центральних і 

місцевих органів управління в сфері економіки, їх компетенція. Правове 
регулювання управління економікою. Державний контроль і нагляд у сфері 
економіки України в сучасний період. 

 
Тема 2. Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері 

комунікацій 
Адміністративно-правова класифікація комунікацій. Характерні 

особливості комунікацій та їхніх складових частин як об’єктів адміністративно-
правового регулювання. Державний контроль і нагляд у сфері комунікацій. 

 
Тема 3. Державне управління в галузі транспорту. Мета, завдання, 

основні функції 
Дати аналіз співвідношення транспортного права і адміністративного права 

в цьому питанні. Мета і завдання держуправління в транспортному 
законодавстві. Навести основні функції держуправління органів, що 
здійснюють управління транспортом. 

 
Тема 4. Система державних органів управління транспортним 

комплексом. Їх структура, повноваження 
Навести структуру та повноваження Укрзалізниці, Укртрансінспекції, 

Укрморрічінспекції, Державіаслужби. Дати аналіз держуправління 
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трубопровідним транспортом. Розкрити управління міським 
електротранспортом, а також метрополітеном. 

 
Тема 5. Державне управління залізничним транспортом. Мета, 

завдання, основні функції 
Дати аналіз співвідношення інституту залізничного права і 

адміністративного права в цьому питанні. Мета і завдання держуправління в 
залізничному законодавстві. Навести основні функції держуправління органів, 
що здійснюють управління залізничним транспортом. 

 
Тема 6. Повноваження суб’єктів управління залізничним транспортом 
Довести, що основою організаційної діяльності залізничного транспорту є 

державне управління. Навести основні функції Кабінету Міністрів України, 
Мінінфраструктури по управлінню залізничним транспортом. Навести 
структуру, основні функції Укрзалізниці. 

 
Тема 7. Державне управління автомобільним транспортом. Мета, 

завдання, основні функції 
Дати аналіз співвідношення інституту автотранспортного права і 

адміністративного права в цьому питанні. Мета і завдання держуправління в 
автотранспортному законодавстві. Навести основні функції держуправління 
органів, що здійснюють управління автомобільним транспортом. 

 
Тема 8. Повноваження суб’єктів управління автомобільним 

транспортом 
Довести, що основою організаційної діяльності автомобільного транспорту 

є державне управління. Навести основні функції Кабінету Міністрів України, 
Мінінфраструктури по управлінню автомобільним транспортом. Навести 
структуру, основні функції Укртрансінспекції, Укравтодору, ДАІ МВС 
України. 

 
Тема 9. Державне управління водним транспортом. Мета, завдання, 

основні функції 
Дати аналіз співвідношення інституту водного права і адміністративного 

права в цьому питанні. Мета і завдання держуправління в водному 
законодавстві. Навести основні функції держуправління органів, що 
здійснюють управління водним транспортом. 

 
Тема 10. Повноваження суб’єктів управління водним транспортом 
Довести, що основою організаційної діяльності водного транспорту є 

державне управління. Навести основні функції Кабінету Міністрів України, 
Мінінфраструктури по управлінню водним транспортом. Навести структуру, 
основні функції Укрморрічінспекції. 
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Тема 11. Державне управління повітряним транспортом. Мета, 
завдання, основні функції 

Дати аналіз співвідношення інституту повітряного права і 
адміністративного права в цьому питанні. Мета і завдання держуправління в 
повітряному законодавстві. Навести основні функції держуправління органів, 
що здійснюють управління повітряним транспортом. 

 
Тема 12. Повноваження суб’єктів управління повітряним транспортом 
Довести, що основою організаційної діяльності повітряного транспорту є 

державне управління. Навести основні функції Кабінету Міністрів України, 
Мінінфраструктури по управлінню повітряним транспортом. Навести 
структуру, основні функції Державіаслужби, Украероруху. 

 
Тема 13. Державне управління трубопровідним транспортом. Мета, 

завдання, основні функції 
Дати аналіз співвідношення інституту трубопровідного права і 

адміністративного права в цьому питанні. Мета і завдання держуправління на 
трубопровідному транспорті. Навести основні функції держуправління органів, 
що здійснюють управління трубопровідним транспортом. 

 
Тема 14. Повноваження суб’єктів управління трубопровідним 

транспортом 
Довести, що основою організаційної діяльності трубопровідного 

транспорту є державне управління. Навести основні функції Кабінету Міністрів 
України, Мінінфраструктури по управлінню трубопровідним транспортом. 
Навести структуру, основні функції НАК “Нафтогаз України”, НКРЕКП, 
Укртрансгаз. 

 
Тема 15. Державне управління міським елекричним транспортом. 

Мета, завдання, основні функції 
Дати аналіз співвідношення інституту права міського електричного 

транспорту і адміністративного права в цьому питанні. Мета і завдання 
держуправління на міському електричному транспорті. Навести основні 
функції держуправління органів, що здійснюють управління на міському 
електричному транспорті. 

 
Тема 16. Повноваження суб’єктів управління міським елекричним 

транспортом 
Довести, що основою організаційної діяльності міського електричного 

транспорту є державне управління. Навести основні функції Кабінету Міністрів 
України, Мінінфраструктури по управлінню міським електричним 
транспортом. Навести структуру, основні функції Державної технічної інспекції 
міського електричного транспорту. 
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Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління в 
агропромисловому комплексі 

Визначення агропромислового комплексу та його складові - агропромислові 
галузі. Завдання, які виконує Аграрний фонд. Повноваження центральних 
органів виконавчої влади спеціальної компетенції у сфері АПК. Основні 
напрями державної політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки 
України. 

 
Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою 
Визначення освіти та її структура. Класифікація суб’єктів адміністративно-

правового регулювання у сфері освіти. Інтеграція України в єдиний 
європейський освітній простір і посилення практичної спрямованості навчання 
як основні напрями державного регулювання у сфері освіти. 

 
Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері 

культури 
Визначення культури та характерні ознаки культури як об’єкта 

адміністративно-правового регулювання. Основні об’єкти адміністративно-
правового регулювання у сфері культури. Класифікація суб’єктів 
адміністративно-правового регулювання у сфері культури. 

 
Тема 20.  Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері 

науки 
Найбільш пріоритетні напрями державної підтримки у сфері наукового 

розвитку відповідно до Концепції науково-технологічного та інноваційного 
розвитку України. Принципи державного управління та регулювання науковою 
діяльністю. Повноваження у сфері державного управління наукою МОН 
України, ВАК України, Державного агентства України з інвестицій та 
інновацій, НАН України. 

 
Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері 

охорони здоров’я 
Визначення охорони здоров’я та основні принципи охорони здоров’я в 

Україні. Обставини, які свідчать про необхідність адміністративно-правового 
(державного) регулювання у сфері охорони здоров’я. Контроль за обігом 
наркотиків і контроль за обігом лікарських засобів як видів державного 
контролю у сфері охорони здоров’я. 

 
Тема 22. Державне управління у сфері використання і охорони 

природних ресурсів 
Органи управління використанням і охороною природних ресурсів. 

Державний контроль і нагляд у галузі використання і охорони природних 
ресурсів. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі 
використання і охорони природних ресурсів. 
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Тема 23. Державна політика у справах сім’ї і молоді 
Принципи державної молодіжної політики. Організаційно-правове 

забезпечення реалізації молодіжної політики. 
 
 
Тема 24. Державне управління у сфері соціального захисту населення 
Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення. 

Система органів соціального захисту населення. 
 
Тема 25. Державне управління у сфері оборони  
Визначення оборони України та основні чинники динамічності та 

нестабільності воєнно-політичної обстановки навколо держави відповідно до 
Воєнної доктрини України. Характерні риси оборони як об’єкта державного 
управління. Класифікація суб’єктів державного управління у сфері оборони. 

 
Тема 26. Державне управління у сфері національної безпеки 
Визначення національної безпеки та об’єктів національної безпеки. 

Тероризм, організована злочинність і корупція, «тінізація» економіки як загроза 
національній безпеці. Класифікація об’єктів державної охорони. 

 
Тема 27. Державне управління у сфері внутрішніх справ 
Визначення управління в галузі внутрішніх справ та його характерні 

ознаки. Основні завдання МВС України. Визначення та основні завдання 
внутрішніх військ МВС України. 

 
Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері 

юстиції 
Визначення адміністративно-правового забезпечення у сфері юстиції та 

характерні риси юстиції. Класифікація суб’єктів адміністративно-правового 
регулювання у сфері юстиції. Повноваження вищої ради юстиції. 

 
Тема 29. Державне управління у сфері закордонних справ 
Класифікація суб’єктів державного управління у сфері закордонних справ. 

Повноваження Міністерства закордонних справ України. Захист прав громадян 
України за кордоном та співпраця із закордонними українцями як напрям 
зовнішньої політики України. 

 
Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління митною 

справою 
Визначення термінів «митна справа», «митна політика». Принципи 

митного регулювання. Повноваження Верховної Ради України, Президента 
України та Кабінету Міністрів України, які мають стосунок до регулювання 
митної справи у державі. Поняття та форми митного контролю. 
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1.9. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Підсумковий контроль з навчальної дисципліни “Адміністративне право” 

проводиться з метою оцінки результатів навчання. 
Семестровий контроль проводиться в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою на І курсі ІІ семестру. 
Нормативна форма підсумкового контролю – залік. 
Модульний контроль здійснюється через оцінювання рівня 

сформованості компетенцій, що визначені у даному стандарті. 
Підсумковий контроль здійснюється без участі студента на підставі 

результатів усіх модульних контролів через визначення середньозваженого 
балу результатів усіх модульних контролів. 

Приклад для заліку 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т1 Т2 Т3 Т4 100 
8 7 8 7 8 7 8 7 10 10 10 10 

 
 
Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 відмінно   
82 - 89 
74 - 81 

добре  

64 - 73 
60 - 63 

задовільно  

 
 

зараховано 

35 - 59 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 

незараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0 - 34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

незараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
 
 
 
 



 27

1.10. ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ. 
2. Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти 

населення» від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001. 
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік напрямів, за 

якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» від 13 грудня 2006 р. 
№ 1719. 

4. Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 
003:2010 станом на 1 вересня 2012 року (із змінами, затвердженими 
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 
серпня 2012 року N 923). 

3. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної 
діяльності» ДК 009:2010 (чинний від 01.01.2012 р.). 

 
 

1.11. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій лекційних модулів 

мають бути подані у вигляді теоретичних питань та/або закритих тестів чи 
ситуаційних вправ. 

Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через 
коефіцієнт засвоєння: 

КЗ = N/P, 
де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 

P – загальна кількість визначених істотних операцій. 
Критерії визначення оцінок: 

“відмінно” -           KЗ > 0,9; 
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 

При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно 
враховувати здатність студента: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, аналогії, закони у 

конкретних ситуаціях; 
- коментувати положення нормативно-правових актів, інтерпретувати дії 

та події; 
- аналізувати і оцінювати факти, діяння та прогнозувати очікувані 

наслідки і результати від прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 

чинного законодавства і стандартів. 
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1.13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 
забезпечення несе завідувач кафедри. 
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2.1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень денна форма 

навчання 
заочна форма 
навчання 

Галузь знань 
неюридична Кількість кредитів  – 

3 кредити ЄКТС  Напрям підготовки  
юридичний 

(шифр і назва) 

Нормативна 
 
 

Модулів – 2 Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 1-й 1-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання ____ -_____ 
                                          (назва) 

Семестр 

2-й 2-й Загальна кількість 
годин – 108 години.  

Спеціальність: 
юридична 

 

Лекції 
32 год. 4 год. 
Практичні, семінарські 
16 год. 4 год. 

Лабораторні 
0 год. 0 год. 
Самостійна робота 

60 год. 100 год. 
Індивідуальні завдання:  

0 год. 
Вид контролю:  

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 6 год. 
самостійної роботи 
студента – 7 год. 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 
 

залік залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання –0,8 
для заочної форми навчання –  0,08 

 
 

2.2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Актуальність вивчення дисципліни «Адміністративне право» обумовлена 

значенням адміністративно-правової науки і відповідної галузі законодавства в 
державотворенні, еволюційному розвитку правових відносин, втілення 
демократичних принципів взаєиодії влади і суспільства, а також держави з 
органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями, органами 
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самоорганізації населення, громадянами, іноземцями, особами без 
громадянства. 

Адміністративне право є базовою навчальною дисципліною, яка 
обов’язково входить до планів програм підготовки менеджерів. У її межах 
вивчається складний комплекс теоретичних положень, правових інститутів і 
нормативного матеріалу щодо регламентації відносин адміністративних 
забов’язань у виконавчо-розпорядчій діяльності публічної адміністрації. 

Відповідно до положень Концепції адміністративної реформи в Україні 
та іншими програмно-політичними документами формується нова ідеологія 
управлінського праворозуміння, визначення статусних характеристик кожного 
суб’єкта сфери публічного адміністрування в процесі взаємоінтеграції і 
оновлення відповідно до європейських стандартів. 

Навчальна дисципліна „Адміністративне право”, передбачає вивчення 
системи адміністративного права України; регулювання державного управління 
та державної служби; особливостей адміністративних норм і відносин; 
правового статусу суб’єктів Адміністративного права; адміністративного 
примусу; адміністративного процесу; засобів забезпечення законності в 
державному управлінні; основ адміністративно-правової організації управління  
у сферах економічної дічльності, у сферах соціальної і гуманітарно-культурної 
діяльності, а також у сферах адміністративно-політичної дфяльності. 

Метавивчення дисципліни полягає у засвоєнні студентами обсягу 
теоретичних знань, щодо вивчення сукупності правових норм, які регулюють 
суспільні відносини і формуються під час забезпечення органами виконавчої 
влади реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і 
юридичних осіб, а також у процесі державного управління економічним, 
соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом у державі, 
а також навичок самостійної роботи, необхідних для подальшого поглиблення й 
своєчасного оновлення професійних юридичних знань з адміністративного 
законодавства; формуванні правосвідомості і правової культури у майбутніх 
правників. 

Основнми завданнями вивчення дисципліни „Адміністративне право” – 
є набуття студентами таких знань та навичок: знати та вміти аналізувати 
загальні положення та сфери дії адміністративного законодавства, 
взаємовідносини державного управління і державної влади, особливості 
адміністративно-правових норм і відносин, адмінстративно-правовий статус 
суб’єктів Адміністративного права, особливості адміністративних 
правопорушень і адміністративної відповідповідальності, адміністративний 
процес, особливості основ адміністративно-правової організації управіння в 
певних сферах діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати: 
 чинне адміністративне законодавство; 
 функції, принципи, форми та методи державного управління; 
 систему виконавчої влади; 
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 поняття та види адміністративного примусу та адміністративної 
відповідальності; 

 поняття та принципи адміністративного процесу; 
 способи забезпечення законності; 
 спеціальні адміністративно-правові режими; 
 особливості галузевого та міжгалузевого управління. 

 

Вміти: 
 володіти основними поняттями і категоріями Адміністративного 

права; 
 тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство у 

розв’язанні конкретних практичних завдань; 
 правильно використовувати в практичній діяльності методи 

державного управління; 
 аналізувати різноманітні управлінські ситуації; 
 вступати у відносини з юридичними і фізичними особами при 

укладанні, виконанні та розірванні адміністративних договорів; 
 оперативно орієнтуватися і знаходити необхідні нормативно-правові 

акти з питань Адміністративного права; 
 готувати певні управлінські рішення та складати окремі процесуальні 

документи. 
 
 

2.3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Лекції 
Тема № 1. Поняття, предмет, метод та система Адміністративного права. 
Тема № 2. Державне управління і державна влада. 
Тема № 3. Адміністративно-правові норми та відносини. 
Тема № 4. Суб’єкти Адміністративного права України. 
Тема № 5. Державна служба. Державниі службовці як суб’єкти 

Адміністративного права. 
Тема № 6. Функції, форми та методи державного управління. 
Тема № 7. Адміністративні правопорушення та адміністративна 

відповілальність. 
Тема № 8. Адміністративно-процесуальне право. 
Тема № 9. Законність і дисципліна у сфері державного управління. 
Тема № 10. Основи адміністративно-правової організації управління у 

сферах економічної діяльності. 
Тема № 11. Основи адміністративно-правової організації управління у 

сферах соціальної і гуманітарно культурної діяльності. 
Тема № 12. Основи адміністративно-правової організації  управління у 

сферах адміністративно-політичної діяльності. 
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Змістовий модуль 2. Практичні заняття 
Тема № 2. Державне управління і державна влада. 
Тема № 3. Адміністративно-правові норми та відносини. 
Тема № 4. Суб’єкти Адміністративного права України. 
Тема № 5. Державна служба. Державниі службовці як суб’єкти 

Адміністративного права. 
Тема № 6. Функції, форми та методи державного управління. 
Тема № 7. Адміністративні правопорушення та адміністративна 

відповілальність. 
Тема № 8. Адміністративно-процесуальне право. 
Тема № 9. Законність і дисципліна у сфері державного управління. 

 
 

2.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 

Назви змістових 
модулів і тем 

усього  
л п лаб. інд. с. 

р. 

усього 
Л п лаб. інд. с. 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Лекції.  

Тема 1. Поняття, 
предмет, метод та 
система 
Адміністративного 
права. 

8 2 0 0 0 6 8 0.5 0 0 0 7,5

Тема 2. Державне 
управління і 
державна влада. 

4 2 0 0 0 2 4 0.5 0 0 0 3,5

Тема 3. 
Адміністративно-
правові норми та 
відносини. 

6 4 0 0 0 2 6 1 0 0 0 5 

Тема 4. Суб’єкти 
Адміністративного 
права України. 

6 4 0 0 0 2 6 0.5 0 0 0 5,5

Тема 5. Державна 
служба. Державниі 
службовці як 
суб’єкти 
Адміністративного 
права. 
 

6 4 0 0 0 2 6 1 0 0 0 5 

Тема 6. Функції, 
форми та методи 
державного 
управління. 

4 2 0 0 0 2 4 0.5 0 0 0 3,5

Тема 7. 6 4    2 6     6 
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Адміністративні 
правопорушення та 
адміністративна 
відповілальність. 
Тема 8. 
Адміністративно-
процесуальне право. 

6 4    2 6     6 

Тема 9. Законність і 
дисципліна у сфері 
державного 
управління. 

3 1    2 3     3 

Тема 10. Основи 
адміністративно-
правової організації 
управління у сферах 
економічної 
діяльності. 

10 1    9 10     10 

Тема 11. Основи 
адміністративно-
правової організації 
управління у сферах 
соціальної і 
гуманітарно 
культурної 
діяльності. 

8 1    7 8     8 

Тема 12. Основи 
адміністративно-
правової організації  
управління у сферах 
адміністративно-
політичної 
діяльності. 
 

4 1    3 4     4 

Разом за змістовим 
модулем 1 

71 30 0 0 0 41 71 4 0 0 0 67 

Змістовий модуль 2. Практичні заняття. 
Тема 2. Державне 
управління і 
державна влада. 

4 0 2 0 0 2 4 0 0,5 0 0 3,5

Тема 3. 
Адміністративно-
правові норми та 
відносини. 

4 0 2 0 0 2 4 0 0,5 0 0 3,5

Тема 4. Суб’єкти 
Адміністративного 
права України. 

4 0 2 0 0 2 4 0 0,5 0 0 3,5

Тема 5. Державна 
служба. Державниі 
службовці як 
суб’єкти 
Адміністративного 
права. 

4 0 2 0 0 2 4 0 1,5 0 0 3,5
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Тема 6. . Функції, 
форми та методи 
державного 
управління. 

4  2 0 0 2 4  1   3 

Тема 7. 
Адміністративні 
правопорушення та 
адміністративна 
відповілальність. 

5  2   3 5     5 

Тема 8. 
Адміністративно-
процесуальне право. 

5  2   3 5     5 

Тема 9. Законність і 
дисципліна у сфері 
державного 
управління. 

4  1   3 4     4 

Разом за змістовим 
модулем 2 

34 0 15 0 0 19 34 0 4 0 0 30 

Усього годин 
105 30 15 0 0 60 105 4 4 0 0 97 

 
 

2.5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Державне управління і державна влада. 2 
2. Адміністративно-правові норми та відносини . 2 
3. Суб’єкти Адміністративного права України.  2 
4. Державна служба. Державний службовець, як суб’єкт 

Адміністративного права. 
2 

5. Функції, форми та методи державного управління. 2 
6. Адміністративні правопорушення та адміністративна 

відповідальність. 
2 

7. Адміністративно-процесуальне право. 2 
8. Забезпечення законності у сфері державного управління 1 

 
 

Практичне заняття № 1 
Тема: Державне управління і державна влада 

 
1. Управління як соціальне явище. Соціальне управління. Ознаки 

соціального управління. 
2. Державне управління та його характерні риси. 
3. Принципи державного управління. 
4. Співвідношення виконавчої влади, державного управління та 

Адміністративного права. 
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5. Адміністративне законодавство. 
6. Державне управління в умовах проведення в Україні 

адміністративних реформ. 
 

Практичне заняття № 2 
Тема: Адміністративно-правові норми та відносини 

 
1. Класифікація видів адміністративно-правових норм. Навести 

приклади з діючого законодавства. 
2. Особливості адміністративно-правових норм. 
3. Структура та дія адміністративно-правових норм. Навести приклади 

з діючого законодавства. 
4. Конституція України – основне джерело Адміністративного права. 
5. Кодекс Українни про адміністративні правопорушення – особливе 

джерело Адміністративного права. 
6. Ознаки та види адміністративно-правових відносин. 
7. Структура адміністративно-правових відносин. 
 
 

Практичне заняття № 3 
Тема: Суб’єкти Адміністративного права України 

 
1. Президент України як суб’єкт Адміністративного права. 
2. Адміністрація Президента України. Її структура, основні завдання, 

відповідно до покладених на неї завдань, права. Правовий статус 
Глави Адміністрації Президента України. 

3. Кабінет Міністрів України як суб’єкт Адміністративного права. 
4. Адміністративно-правовий статус органів місцевого 

самоврядування. 
5. Громадські об’єднання як суб’єкти Адміністративного права. 
6. Адміністративно-правовий статус громадян України. 
7. Звернення громадян: пропозиція (зауваження), заява (клопотання), 

скарга. 
 

Практичне заняття № 4 
Тема: Державна служба. Державний службовець, як суб’єкт 

Адміністративного права 
 

1. Поняття, принципи державної служби. 
2. Управління державною службою. Поняття та функції керівника 

державної служби в державному органі. 
3. Поняття та правовий статус державного службовця. 
4. Втрата права на державну службу або його обмеження, як підстава 

припинення державної служби. 
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5. Ініціатива державного службовця, як підстава припинення 
державної служби. 

6. Ініціатива суб’єкта призначення, як підстава припинення державної 
служби. 

7. Майнова відповідальність державного службовця. 
 

Практичне заняття № 5 
Тема: Функції, форми та методи державного управління 

 
1. Класифікація функцій органів виконавчої влади. Наведіть приклади. 
2. Поняття “форми державного управління”. Правові, неправові 

форми державного управління. 
3. Видання нормативних актів управління. Видання індивідуальних 

(ненормативних, адміністративних) актів управління. Наведіть 
приклади. 

4. Вимоги до правових актів управління. Вимоги загального 
характеру, спеціально-юридичні, організаційно-технічні. 

5. Дія, зміна, припинення, зупинення та скасування актів управління. 
6. Адміністративний договір як форма державного управління. 
7. Загальні та спеціальні, наукові і ненаукові, державні і громадські, 

адміністративні і економічні методи управління. 
 

Практичне заняття № 6 
Тема: Адміністративні правопорушення та адміністративна 

відповідальність 
 

1. Характеристика та аналіз адміністративних правопорушень, що 
посягають на громадський порядок і громадську безпеку. 

2. Характеристика та аналіз адміністративних правопорушень, що 
посягають на встановлений порядок управління. 

3. Характеристика та аналіз адміністративних правопорушень, що 
посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений 
порядок його забезпечення. 

4. Характеристика та аналіз адміністративних правопорушень на 
транспорті, в галузі шляховог господарства і зв’язку. 

5. Характеристика та аналіз адміністративних правопорушень в 
промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-
енергетичних ресурсів. 

 
Практичне заняття № 7 

Тема: Адміністративно-процесуальне право 
 

1. Характерні риси адміністративного процесу. 
2. Види адміністративних проваджень. Провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. 
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3. Види адміністративних проваджень. Провадження за скаргами 
громадян. 

4. Види адміністративних проваджень. Провадження щодо державних 
службовців. 

5. Характеристика справ про адміністративні правопорушення, які 
уповноважені розглядати виконавчі комітети сільських, селищних 
та міських рад. 

6. Характеристика справ про адміністративні правопорушення, які 
уповноважені розглядати органи внутрішніх справ. 

7. Характеристика справ про адміністративні правопорушення, які 
уповноважені розглядати районні (міські) суди (суддями). 

 
Практичне заняття № 8 

Тема: Забезпечення законності у сфері державного управління 
 

1. Система засобів забезпечення законності у державному управлінні. 
Гарантії законності в державному управлінні. 

2. Класифікація видів державного контролю. 
3. Внутрішній адміністративний контроль. 
4. Контроль з боку Президента. 
5. Парламентський контроль. 
6. Прокурорський нагляд за законністю у державному управлінні. 
7. Судовий контроль. 
8. Громадський контроль. 

 
 

2.6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Поняття, предмет, метод та система Адміністративного 
права. 

6 

2. Державне управління і державна влада. 4 
3. Адміністративно-правові норми та відносини. 4 
4. Суб’єкти Адміністративного права України. 4 
5. Державна служба. Державниі службовці як суб’єкти 

Адміністративного права. 
4 

6. Функції, форми та методи державного управління. 4 
7. Адміністративні правопорушення та адміністративна 

відповілальність. 
4 

8. Адміністративно-процесуальне право. 4 
9. Законність і дисципліна у сфері державного управління. 6 

10. Основи адміністративно-правової організації управління 
у сферах економічної діяльності. 

9 
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11. Основи адміністративно-правової організації управління 
у сферах соціальної і гуманітарно культурної діяльності. 

7 

12. Основи адміністративно-правової організації  
управління у сферах адміністративно-політичної 
діяльності. 

4 

 Разом  60 
 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 

 
1. Поняття адміністративного права: як галузі права, як адміністративне 

законодавство, як науки, як навчальної дисципліни. 
2. Співвідношення адміністративного права та адміністративного 

законодавства. Взаємозв’язок адміністративного права з іншими 
галузями права. 

3. Предмет, метод, принципи та система адміністративного права. 
4. Управління як соціальне явище. Технічне управління. Біологічне 

управління. Соціальне управління. Ознаки соціального управління. 
5. Державне управління. Його принципи, характерні риси та види. 
6. Співвідношення виконавчої влади, державного управління та 

адміністративного права. 
7. Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративних 

реформ. 
8. Поняття, ознаки, особливості, структура та дія адміністративно-правових 

норм. Навести приклади з діючого законодавства. 
9. Класифікація видів та реалізація адміністративно-правових норм. 

Навести приклади з діючого законодавства. 
10. Джерела адміністративного права. Конституція України – основне 

джерело адміністративного права. Кодекс України про адміністративні 
правопорушення – особливе джерело адміністративного права. 

11. Поняття, особливості, структура та класифікація видів адміністративно-
правових відносин. Навести приклади з діючого законодавства. 

12. Поняття і види суб’єктів адміністративного права. Поняття 
адміністративної правосуб’єктності та адміністративно-правового 
статусу. 

13. Адміністративно-правовий статус фізичної особи: громадянина України, 
іноземців та осіб без громадянства. 

14. Адміністративно-правовий статус юридичної особи. Поняття, ознаки, 
види та система органів виконавчої влади. Види взаємозв’язків у системі 
органів виконавчої влади. 

15. Президент України як суб’єкт адміністративного права. 
16. Адміністрація Президента України. Її структура, основні завдання, 

відповідно до покладених на неї завдань, права. Правовий статус Глави 
Адміністрації Президента. 
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17. . Правовий статус Кабінету Міністрів України. 
18. Правовий статус місцевих органів виконавчої влади. 
19. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування. 
20. Адміністративно-правовий статус інших державних органів. 
21. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади АРК. 
22. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. 
23. Адміністративно-правовий статус підприємств, установ, організацій 

(далі у тексті – п., у., о.). Суб’єкти управління п., у., о. їх статус і 
принципи діяльності. 

24. Поняття, основні принципи, правове регулювання державної служби. 
25.  Управління державною службою. Функції керівника державної служби 

в державному органі, органі влади державної служби АРК або їх апараті. 
26. Поняття посади та класифікація посад державної служби. 
27. Характеристика посадових осіб, на яких не поширюється дія ЗУ “Про 

державну службу”. 
28. Поняття державного службовця та загальні умови вступу на державну 

службу. Обмеження щодо вступу на державну службу. Характеристика 
осіб, які не можуть вступити на державну службу. 

29. Правовий статус державного службовця. 
30. Проходження державної служби. Ранги державних службовців. Порядок 

присвоєння рангів державним службовцям. 
31. Припинення державної служби. Підстави припинення державної служби. 
32. Дисциплінарна та майнова відповідальність державного службовця. 

Характеристика дисциплінарних проступків. 
33. Види та порядок застосування дисциплінарних стягнень до державних 

службовців. 
34. Загальний порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності 

державних службовців. 
35. Відсторонення державного службовця від виконання посадових 

обов’язків. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення. 
36. Зняття дисциплінарного стягнення з державного службовця. 

Відшкодування шкоди державним службовцем. 
37. Класифікація функцій органів виконавчої влади. Наведіть приклади. 
38. Поняття форми державного управління. Правові та неправові форми 

державного управління. Проведення організаційних заходів. Наведіть 
приклади. 

39. Поняття, ознаки, класифікація видів та юридичне значення правових 
актів державного управління. Наведіть приклади. 

40. Видання нормативних, індивідуальних та змішаних правових актів 
державного управління. Наведіть приклади. 

41. Вимоги, що ставляться до правових актів державного управління. 
Чинність правових актів державного управління: дія, припинення, 
зупинення та зміна. Наведіть приклади. 

42. Поняття, ознаки адміністративного договору як формаи державного 
управління. Наведіть приклади адміністративного договору. 
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43. Поняття та види методів державного управління. Дисциплінарна 
відповідальність. Матеріальна відповідальність. Наведіть приклади. 

44. Поняття та види адміністративного примусу. Його характерні риси. 
Наведіть приклади. 

45. Поняття, особливості, принципи і нормативна основа адміністративної 
відповідальності. 

46. Адміністративне правопорушення та його ознаки. Склад 
правопорушення. 

47. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. Наведіть 
приклади. 

48. Поняття та види адміністративних стягнень. Основні і додаткові 
стягнення. Наведіть приклади. 

49. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Загальні правила 
накладення стягнення за адміністративне правопорушення. 

50. Обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність за 
адміністративне правопорушення. 

51. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох 
адміністративних правопорушень. Обчислення строків та строки 
накладення адміністративного стягнення. Строк, після закінчення якого 
особа вважається такою, що не була піддана адміністративному 
стягненню. 

52. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Заходи 
адміністративної відповідальності, що застосовуються до юридичних 
осіб. 

53. Характеристика та аналіз адміністративних правопорушень, що 
посягають на громадський порядок і громадську безпеку. 

54. Характеристика та аналіз адміністративних правопорушень, що 
посягають на встановлений порядок управління. 

55. Характеристика та аналіз адміністративних правопорушень, що 
посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений 
порядок його забезпечення. 

56. Характеристика та аналіз адміністративних правопорушень на 
транспорті, в галузі шляховог господарства і зв’язку. 

57. Характеристика та аналіз адміністративних правопорушень в 
промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-
енергетичних ресурсів. 

58. Система засобів забезпечення законності у державному управлінні. 
Гарантії законності в державному управлінні. 

59. Класифікація видів державного контролю. Внутрішній адміністративний 
контроль. 

60. Класифікація видів державного контролю. Контроль з боку Президента. 
Парламентський контроль. 

61. Класифікація видів державного контролю. Прокурорський нагляд за 
законністю у державному управлінні. Судовий контроль. Громадський 
контроль. 
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62. Поняття, мета й завдання, характерні ознаки, принципи та структура 
адміністративного процесу. Види та сталії юрисдикційних проваджень. 

63. Які органи (посадові особи) уповноважені розглядати справи про 
адміністративні правопорушення. Підвідомчість справ про 
адміністративні правопорушення. Наведіть приклади. 

64. Завдання і стадії провадження в справах про адміністративні 
правопорушення. Наведіть приклади. 

65. Дайте стислу характеристику особам, які беруть участь у провадженні у 
справі про адміністративне правопорушення. 

66. Адміністративне затримання. Термін адміністративного затримання. 
Доставлення правопорушника. Особистий огляд і огляд речей. 
Вилучення речей і документів. 

67. Порушення, розгляд справи про адміністративне правопорушення і 
винесення по справі постанови. 

68. Оскарження або опротестування постанови по справі про 
адміністративне правопорушення. Виконання постанови про накладення 
адміністративного стягнення. 

 
 

2.7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
Мета виконання індивідуального завдання полягає у поглибленому 

самостійному вивченню Адміністративного права, чинного адміністративного 
законодавства, взаємозв’язку державного управління і державної влади, 
адміністративно-правового статусу суб’єктів Адміністративного права, 
проходження державної служби, поняття адміністративного правопорушення та 
адміністративної відповідальності, принципів та структури адміністративного 
процесу, здійснення контролю у сфері державного управління, основ 
адміністративно-правової організації управління у певних сферах діяльності. 

Виконання індивідуального завдання необхідно починати з вивчення 
відповідних розділів підручників, навчальних посібників, нормативно-правових 
актів, практичних матеріалів, які студент повинен знайти і опрацювати 
самостійно. 

Обсяг роботи повинен становити 12-20 сторінок печатного тексту. 
Номера тем індивідуального завдання видаються студенту викладачем. 
Модульний контроль індивідуального завдання здійснюється через захист 

студентом своєї роботи за обраною темою з переліку рекомендованих тем з 
актуальних проблем Адміністративного права. 

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання 
індивідуального завдання: 

 актуальність теми і правильність побудови змісту роботи (аналіз історії 
та сучасного стану законодавства по темі, визначення проблемних 
питань та шляхів їх вирішення); 

 повнота розкриття структурних елементів змісту (вступ, загальна 
частина, постановка проблеми, пропозиції щодо її вирішення, 
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висновки); 
 грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
 оформлення відповідно до методичних рекомендацій та чинних 

стандартів; 
 наявність посилань на джерела інформації (нормативна база, монографії, 

наукові статті, науково-практичні коментарі, матеріали судової 
практики, законопроекти, міжнародне законодавство); 

 самостійність виконання (діагностується під час захисту). 
 

 
Теми індивідуальних завдань: 

Тема 1. Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері 
економіки 

Зміст державного керівництва у сфері економіки. Система центральних і 
місцевих органів управління в сфері економіки, їх компетенція. Правове 
регулювання управління економікою. Державний контроль і нагляд у сфері 
економіки України в сучасний період. 

 
Тема 2. Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері 

комунікацій 
Адміністративно-правова класифікація комунікацій. Характерні 

особливості комунікацій та їхніх складових частин як об’єктів адміністративно-
правового регулювання. Державний контроль і нагляд у сфері комунікацій. 

 
Тема 3. Державне управління в галузі транспорту. Мета, завдання, 

основні функції 
Дати аналіз співвідношення транспортного права і адміністративного права 

в цьому питанні. Мета і завдання держуправління в транспортному 
законодавстві. Навести основні функції держуправління органів, що 
здійснюють управління транспортом. 

 
Тема 4. Система державних органів управління транспортним 

комплексом. Їх структура, повноваження 
Навести структуру та повноваження Укрзалізниці, Укртрансінспекції, 

Укрморрічінспекції, Державіаслужби. Дати аналіз держуправління 
трубопровідним транспортом. Розкрити управління міським 
електротранспортом, а також метрополітеном. 

Тема 5. Державне управління залізничним транспортом. Мета, 
завдання, основні функції 

Дати аналіз співвідношення інституту залізничного права і 
адміністративного права в цьому питанні. Мета і завдання держуправління в 
залізничному законодавстві. Навести основні функції держуправління органів, 
що здійснюють управління залізничним транспортом. 
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Тема 6. Повноваження суб’єктів управління залізничним транспортом 
Довести, що основою організаційної діяльності залізничного транспорту є 

державне управління. Навести основні функції Кабінету Міністрів України, 
Мінінфраструктури по управлінню залізничним транспортом. Навести 
структуру, основні функції Укрзалізниці. 

 
Тема 7. Державне управління автомобільним транспортом. Мета, 

завдання, основні функції 
Дати аналіз співвідношення інституту автотранспортного права і 

адміністративного права в цьому питанні. Мета і завдання держуправління в 
автотранспортному законодавстві. Навести основні функції держуправління 
органів, що здійснюють управління автомобільним транспортом. 

 
Тема 8. Повноваження суб’єктів управління автомобільним 

транспортом 
Довести, що основою організаційної діяльності автомобільного транспорту 

є державне управління. Навести основні функції Кабінету Міністрів України, 
Мінінфраструктури по управлінню автомобільним транспортом. Навести 
структуру, основні функції Укртрансінспекції, Укравтодору, ДАІ МВС 
України. 

 
Тема 9. Державне управління водним транспортом. Мета, завдання, 

основні функції 
Дати аналіз співвідношення інституту водного права і адміністративного 

права в цьому питанні. Мета і завдання держуправління в водному 
законодавстві. Навести основні функції держуправління органів, що 
здійснюють управління водним транспортом. 

 
Тема 10. Повноваження суб’єктів управління водним транспортом 
Довести, що основою організаційної діяльності водного транспорту є 

державне управління. Навести основні функції Кабінету Міністрів України, 
Мінінфраструктури по управлінню водним транспортом. Навести структуру, 
основні функції Укрморрічінспекції. 

 
Тема 11. Державне управління повітряним транспортом. Мета, 

завдання, основні функції 
Дати аналіз співвідношення інституту повітряного права і 

адміністративного права в цьому питанні. Мета і завдання держуправління в 
повітряному законодавстві. Навести основні функції держуправління органів, 
що здійснюють управління повітряним транспортом. 

 
Тема 12. Повноваження суб’єктів управління повітряним транспортом 
Довести, що основою організаційної діяльності повітряного транспорту є 

державне управління. Навести основні функції Кабінету Міністрів України, 
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Мінінфраструктури по управлінню повітряним транспортом. Навести 
структуру, основні функції Державіаслужби, Украероруху. 

 
Тема 13. Державне управління трубопровідним транспортом. Мета, 

завдання, основні функції 
Дати аналіз співвідношення інституту трубопровідного права і 

адміністративного права в цьому питанні. Мета і завдання держуправління на 
трубопровідному транспорті. Навести основні функції держуправління органів, 
що здійснюють управління трубопровідним транспортом. 

 
Тема 14. Повноваження суб’єктів управління трубопровідним 

транспортом 
Довести, що основою організаційної діяльності трубопровідного 

транспорту є державне управління. Навести основні функції Кабінету Міністрів 
України, Мінінфраструктури по управлінню трубопровідним транспортом. 
Навести структуру, основні функції НАК “Нафтогаз України”, НКРЕКП, 
Укртрансгаз. 

 
Тема 15. Державне управління міським елекричним транспортом. 

Мета, завдання, основні функції 
Дати аналіз співвідношення інституту права міського електричного 

транспорту і адміністративного права в цьому питанні. Мета і завдання 
держуправління на міському електричному транспорті. Навести основні 
функції держуправління органів, що здійснюють управління на міському 
електричному транспорті. 

 
Тема 16. Повноваження суб’єктів управління міським елекричним 

транспортом 
Довести, що основою організаційної діяльності міського електричного 

транспорту є державне управління. Навести основні функції Кабінету Міністрів 
України, Мінінфраструктури по управлінню міським електричним 
транспортом. Навести структуру, основні функції Державної технічної інспекції 
міського електричного транспорту. 

 
Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління в 

агропромисловому комплексі 
Визначення агропромислового комплексу та його складові - агропромислові 

галузі. Завдання, які виконує Аграрний фонд. Повноваження центральних 
органів виконавчої влади спеціальної компетенції у сфері АПК. Основні 
напрями державної політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки 
України. 

 
Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою 
Визначення освіти та її структура. Класифікація суб’єктів адміністративно-

правового регулювання у сфері освіти. Інтеграція України в єдиний 
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європейський освітній простір і посилення практичної спрямованості навчання 
як основні напрями державного регулювання у сфері освіти. 

 
Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері 

культури 
Визначення культури та характерні ознаки культури як об’єкта 

адміністративно-правового регулювання. Основні об’єкти адміністративно-
правового регулювання у сфері культури. Класифікація суб’єктів 
адміністративно-правового регулювання у сфері культури. 

 
Тема 20.  Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері 

науки 
Найбільш пріоритетні напрями державної підтримки у сфері наукового 

розвитку відповідно до Концепції науково-технологічного та інноваційного 
розвитку України. Принципи державного управління та регулювання науковою 
діяльністю. Повноваження у сфері державного управління наукою МОН 
України, ВАК України, Державного агентства України з інвестицій та 
інновацій, НАН України. 

 
Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері 

охорони здоров’я 
Визначення охорони здоров’я та основні принципи охорони здоров’я в 

Україні. Обставини, які свідчать про необхідність адміністративно-правового 
(державного) регулювання у сфері охорони здоров’я. Контроль за обігом 
наркотиків і контроль за обігом лікарських засобів як видів державного 
контролю у сфері охорони здоров’я. 

 
Тема 22. Державне управління у сфері використання і охорони 

природних ресурсів 
Органи управління використанням і охороною природних ресурсів. 

Державний контроль і нагляд у галузі використання і охорони природних 
ресурсів. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі 
використання і охорони природних ресурсів. 

 
Тема 23. Державна політика у справах сім’ї і молоді 
Принципи державної молодіжної політики. Організаційно-правове 

забезпечення реалізації молодіжної політики. 
 
Тема 24. Державне управління у сфері соціального захисту населення 
Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення. 

Система органів соціального захисту населення. 
 
Тема 25. Державне управління у сфері оборони  
Визначення оборони України та основні чинники динамічності та 

нестабільності воєнно-політичної обстановки навколо держави відповідно до 
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Воєнної доктрини України. Характерні риси оборони як об’єкта державного 
управління. Класифікація суб’єктів державного управління у сфері оборони. 

 
Тема 26. Державне управління у сфері національної безпеки 
Визначення національної безпеки та об’єктів національної безпеки. 

Тероризм, організована злочинність і корупція, «тінізація» економіки як загроза 
національній безпеці. Класифікація об’єктів державної охорони. 

 
Тема 27. Державне управління у сфері внутрішніх справ 
Визначення управління в галузі внутрішніх справ та його характерні 

ознаки. Основні завдання МВС України. Визначення та основні завдання 
внутрішніх військ МВС України. 

 
Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері 

юстиції 
Визначення адміністративно-правового забезпечення у сфері юстиції та 

характерні риси юстиції. Класифікація суб’єктів адміністративно-правового 
регулювання у сфері юстиції. Повноваження вищої ради юстиції. 

 
Тема 29. Державне управління у сфері закордонних справ 
Класифікація суб’єктів державного управління у сфері закордонних справ. 

Повноваження Міністерства закордонних справ України. Захист прав громадян 
України за кордоном та співпраця із закордонними українцями як напрям 
зовнішньої політики України. 

 
Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління митною 

справою 
Визначення термінів «митна справа», «митна політика». Принципи 

митного регулювання. Повноваження Верховної Ради України, Президента 
України та Кабінету Міністрів України, які мають стосунок до регулювання 
митної справи у державі. Поняття та форми митного контролю. 

 
 

2.8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Найбільш поширеною в дидактиці є класифікація методів навчання за 

наступними групами: І група - методи організації та здійснення навчально-
пізнавальної діяльності; ІІ група -  методи стимулювання й мотивації 
навчально-пізнавальної діяльності; ІІІ група - методи контролю (самоконтролю, 
взаємоконтролю), корекції (самокорекції, взаємокорекції) за ефективністю 
навчально-пізнавальної діяльності; IV група - бінарні, інтегровані 
(універсальні) методи. 
І підгрупа за джерелом передачі навчальної інформації включає в себе: 

 словесні методи - розповідь-пояснення, бесіду, лекцію. 
За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-повість, 
розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним 
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чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та доступності 
інформації, від поєднання його з іншими методами навчання. 
Бесіда відноситься до найдавніших і найпоширеніших методів дидактичної 
роботи. Її майстерно використовував ще Сократ. Провідною функцією даного 
метода є мотиваційно-стимулююча. Бесіда - це діалог між викладачем та 
студентом, який дає можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло 
сформульованих питань спрямувати студентів на активізацію отриманих знань. 
Учені виділяють індуктивну та дедуктивну бесіду. Саме з допомогою їх 
викладач активізує діяльність студентів, ставлячи їм запитання для 
розмірковування, розв'язання проблемної ситуації. 
Лекція служить для пояснення важкої та складної теми; її типовими ознаками є 
тривалість запису плану та рекомендованої літератури, уведення та 
характеристика нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні 
висновки викладача, відповіді на запитання. 

 наочні методи - ілюстрація, демонстрація. 
Ілюстрація - допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в 
яскравішому викладенні та показі власної думки. Засоби ілюстрації (картинки, 
таблиці, моделі, малюнки тощо) є нерухомими, вони мають «оживати» в 
розповіді викладача. Дидактики не рекомендують вивішувати або виставляти 
засіб ілюстрації заздалегідь (на початку заняття), щоб не привернути до нього 
увагу студентів, щоб ілюстрація не була достроковою до того моменту, коли 
для викладача настане час скористатися наочним посібником. 
Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування: навчальна 
телепередача або кіно-відеофільм чи його фрагмент. 

 практичні методи: досліди, вправи, навчальна праця, практичні роботи, 
реферати студентів. 
Ці методи не несуть нової навчально-пізнавальної інформації, а служать лише 
для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше 
набутих знань. Більшість студентів активніше сприймають практичні методи, 
ніж словесні. 
ІІ підгрупа (С. Шаповаленко) - за логікою передачі та сприймання навчальної 
інформації. Ці методи поділяються на індуктивні та дедуктивні. 

 Індуктивні методи. Термін «індукція» походить від латинського inductio 
- зведення, вид узагальнення, який пов'язаний із передбаченням спостережень 
та експериментів на основі даних досвіду. У практичній педагогіці індукція 
втілюється у принципі: від часткового до загального, від конкретного до 
абстрактного. 

 Дедуктивний метод, як уважають вчені - дидакти, активніше розвиває 
абстрактне мислення, сприяє засвоєнню навчального матеріалу на основі 
узагальнень. 
ІІІ підгрупа (М. Данилов, Б. Єсипов) - за ступенем самостійного мислення 
студентів у процесі оволодіння знаннями, формуванням умінь і навичок. У 
даному випадку методи поділяються на репродуктивні та точні, проблемно-
пошукові: 
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 проблемно-пошукові методи (М. Скаткін, І. Лернер) визначають 
порівняно вищий щабель процесу навчання, особливо там, де він організований 
на вищому рівні. Проблемно-пошукова методика, на відміну від 
репродуктивної, пояснювально-ілюстративної, має спиратися на самостійну, 
творчу пізнавальну діяльність студентів. Як відомо, поняття «творчість» - це 
створення нового, оригінального, суспільно-цінного матеріального або 
духовного продукту. 
Проблемний метод навчання наближений до творчості, він нібито стоїть на 
межі між репродукцією, розумовим формуванням і творчістю. 
IV підгрупа (П. Підкасистий, В. Паламарчук) - за ступенем керівництва 
навчальною роботою поділяють методи на два види: 

 навчальна робота під керівництвом викладача - самостійна робота в 
аудиторії: складання задач, самостійні письмові роботи з інструктуванням, 
допомогою викладача, у результаті чого студенти набувають навичок 
самостійності, закріплюючи індивідуальний стиль діяльності; 

 самостійна робота студентів поза контролем викладача - самостійна 
робота вдома. Мова йде про домашні завдання - усні та письмові. Домашні 
завдання мають позитивний вплив на розумовий розвиток, виховання та 
самовиховання студента, сприяють виробленню навичок самостійної 
пізнавальної діяльності. 
 
 

2.9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Підсумковий контроль з навчальної дисципліни «Адміністративне право» 

проводиться з метою оцінки результатів навчання. 
Семестровий контроль проводиться в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою на відповідних курсах певних семестрах. 
Нормативна форма підсумкового контролю – залік. 
Модульний контроль здійснюється через оцінювання рівня 

сформованості компетенції, що визначені у даному стандарті. 
Підсумковий контроль здійснюється без участі студента на підставі 

результатів усіх модульних контролів через визначення середньозваженого 
балу результатів усіх модульних контролів. 

 
 

2.10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Приклад для заліку 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т1 Т2 Т3 Т4 100 
8 7 8 7 8 7 8 7 10 10 10 10 
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 відмінно   
82 - 89 
74 - 81 

добре  

64 - 73 
60 - 63 

задовільно  

 
 

зараховано 

35 - 59 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 

незараховано з можливістю 
повторного складання 

0 - 34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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Додатки 
ЗАКОН УКРАЇНИ 

 
Про Кабінет Міністрів України 

 
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, 
повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України. 
 

Розділ I  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Стаття 1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади 

України 
 

1. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі 
органів виконавчої влади. 
2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через 
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів 
Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, 
координує та контролює діяльність цих органів. 
3. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і 
Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 
України у межах, передбачених Конституцією України. 
 

Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України 
 

1. До основних завдань Кабінету Міністрів України належать: 
1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, 
здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання 
Конституції та законів України, актів Президента України; 
2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, 
створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості; 
3) забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у 
тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; 
політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони 
здоров'я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і 
природокористування; 
4) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-
технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також 
розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм; 
5) забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та 
інноваційного потенціалу держави; 
6) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення 
управління об'єктами державної власності відповідно до закону; 
7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної 
безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій; 
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8) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, 
митної справи; 
9) спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої 
влади, здійснення контролю за їх діяльністю. 
 

Стаття 3. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України 
 

1. Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах 
верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, 
колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості. 
2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
3. Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Кабінет Міністрів 
України приймає рішення після обговорення питань на його засіданнях. 
4. Кабінет Міністрів України регулярно інформує громадськість через засоби 
масової інформації про свою діяльність, залучає громадян до процесу 
прийняття рішень, що мають важливе суспільне значення. Прийняття 
Кабінетом Міністрів України актів, що містять інформацію з обмеженим 
доступом, можливе лише у випадках, визначених законом, у зв'язку із 
забезпеченням національної безпеки та оборони України. Акти Кабінету 
Міністрів України підлягають обов'язковому оприлюдненню відповідно до 
Закону України "Про доступ до публічної інформації". 
Проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України 
оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до 
публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та 
інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів 
оприлюднюються негайно після їх підготовки. 

 
Стаття 4. Правові засади діяльності Кабінету Міністрів України 

 
1. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією 
України, цим Законом, іншими законами України, а також указами Президента 
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 
Конституції та законів України. 
2. Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України 
визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України. 
3. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України та цього 
Закону затверджує Регламент Кабінету Міністрів України, який визначає 
порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та 
прийняття рішень, інші процедурні питання його діяльності. 
 

Стаття 5. Місцезнаходження Кабінету Міністрів України 
1. Кабінет Міністрів України знаходиться у столиці України - місті Києві. 
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Розділ II  
СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
Стаття 6. Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів 

 
1. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, 
Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри та міністри 
України. 
2. Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету 
Міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням 
Прем'єр-міністра України одночасно з призначенням персонального складу 
Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому статтею 9 цього Закону. 
У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про утворення, 
реорганізацію або ліквідацію міністерства посадовий склад Кабінету Міністрів 
України вважається зміненим з дня прийняття такого рішення. 
3. Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, на 
які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну 
службу. 
4. Статус членів Кабінету Міністрів України визначається Конституцією 
України, цим та іншими законами України. 
5. За поданням Прем'єр-міністра України Верховна Рада України може 
призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерств. До складу Кабінету 
Міністрів України може бути призначено не більше двох таких міністрів. 
 

Стаття 7. Вимоги до членів Кабінету Міністрів України 
 

1. Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які 
мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не може 
бути призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має 
судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на 
яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за 
вчинення корупційного правопорушення. 
2. Члени Кабінету Міністрів України не мають права суміщати свою службову 
діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у 
позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради 
підприємства, що має на меті одержання прибутку. У разі виникнення 
обставин, що порушують вимоги щодо несумісності посади члена Кабінету 
Міністрів України з іншими видами діяльності, такий член Кабінету Міністрів 
України у двадцятиденний строк з дня виникнення цих обставин припиняє таку 
діяльність або подає особисту заяву про відставку. 
3. У разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо 
призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України особи, яка є народним 
депутатом України, до подання додається особиста заява народного депутата 
України про дострокове припинення ним депутатських повноважень у разі 
призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України. Питання про 
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дострокове припинення повноважень народного депутата України 
розглядається невідкладно Верховною Радою України на тому ж пленарному 
засіданні після призначення його членом Кабінету Міністрів України. 
4. На членів Кабінету Міністрів України поширюються вимоги та обмеження, 
встановлені Законом України "Про запобігання корупції". 
Стосовно кандидатів на посади членів Кабінету Міністрів України за їх 
письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому 
Законом України "Про запобігання корупції". 

 
Стаття 8. Призначення на посаду Прем'єр-міністра України 

 
1. Прем'єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України 
за поданням Президента України. 
2. Подання про призначення Верховною Радою України на посаду Прем'єр-
міністра України Президент України вносить за пропозицією коаліції 
депутатських фракцій у Верховній Раді України, до складу якої входить 
більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної 
Ради України, в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після надходження 
такої пропозиції. 
3. Пропозиція коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість 
народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 
України, подається Президенту України за підписом народного депутата 
України - уповноваженого на подання пропозиції відповідно до угоди про 
формування коаліції. 
4. У разі порушення вимог Конституції України та цього Закону щодо внесення 
пропозиції стосовно кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України, 
невідповідності запропонованої кандидатури вимогам до члена Кабінету 
Міністрів України, передбаченим цим Законом, Президент України інформує 
Верховну Раду України про неможливість внесення подання щодо 
запропонованої кандидатури. 
5. До подання про призначення на посаду Прем'єр-міністра України додаються: 
1) відомості про громадянство; 
2) відомості про освіту; 
3) відомості про трудову діяльність і автобіографія; 
4) декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 
за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про 
засади запобігання і протидії корупції"; 
5) відомості про перебування у складі керівного органу чи наглядової ради 
підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; 
6) відомості про судимість кандидата. 
Усі відомості подаються державною мовою і власноручно підписуються 
кандидатом на посаду Прем'єр-міністра України. 
6. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України за пропозицією депутатських 
фракцій (фракції) до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради 
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України зустрічається з депутатськими фракціями та відповідає на їхні 
запитання. 
7. Голосування у Верховній Раді України щодо призначення Прем'єр-міністра 
України проводиться у поіменному режимі. Рішення про призначення Прем'єр-
міністра України приймається у формі постанови Верховної Ради України. 
8. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду 
Прем'єр-міністра України Президент України вносить на розгляд Верховної 
Ради України подання про призначення на зазначену посаду в порядку, 
встановленому частинами другою, четвертою та п'ятою цієї статті. 
9. Особа, призначена Прем'єр-міністром України, вступає на посаду в порядку, 
встановленому статтею 10 цього Закону. Після прийняття постанови Верховної 
Ради України про її призначення до вступу на посаду новопризначений 
Прем'єр-міністр України набуває повноважень проводити всі необхідні 
консультації щодо формування складу Кабінету Міністрів України та вносити 
подання, зазначені у частині першій статті 9 цього Закону. 
 

Стаття 9. Призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України 
 

1. Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем'єр-міністра України, Міністра 
оборони України і Міністра закордонних справ України, призначаються на 
посаду Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України. 
2. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України новопризначений 
Прем'єр-міністр України вносить до Верховної Ради України подання про 
призначення членів Кабінету Міністрів України відповідно до вимог 
Конституції України та цього Закону. У цьому поданні пропонується повний 
посадовий склад Кабінету Міністрів України. 
3. Подання Прем'єр-міністра України, зазначене у частині другій цієї статті, 
стосовно персонального складу Кабінету Міністрів України може вноситися 
єдиним списком. Подання щодо окремих кандидатур на посади, зазначені у 
поданні щодо посадового складу, може вноситися окремо. 
4. Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України 
призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента 
України. 
5. Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України, зазначені у 
частинах першій та четвертій цієї статті, щодо кандидатів на відповідні посади 
вносяться разом з: 
1) відомостями про громадянство; 
2) відомостями про освіту; 
3) відомостями про трудову діяльність і автобіографією; 
4) декларацією про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом 
України "Про засади запобігання і протидії корупції"; 
5) відомостями про перебування у складі керівного органу чи наглядової ради 
підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; 
6) відомостями про судимість кандидата. 
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6. На кожну посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься одна 
кандидатура. 
7. Кандидат на посаду члена Кабінету Міністрів України за пропозиціями 
депутатських фракцій до розгляду питання про його призначення на 
пленарному засіданні Верховної Ради України може зустрічатися з 
депутатськими фракціями та відповідати на їхні запитання. 
8. Верховна Рада України розглядає подання та призначає на посаду членів 
Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України приймає рішення з цього 
приводу у формі постанови. Рішення щодо призначення членів Кабінету 
Міністрів України може прийматися як списком, так і щодо окремих посад. 
Рішення Верховної Ради України щодо призначення члена Кабінету Міністрів 
України приймається за його присутності. 
9. Кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів України вважається 
відхиленою, якщо Верховна Рада України не прийняла рішення про її 
призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України. 
10. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена 
Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України, а у випадках, 
установлених Конституцією України, - Президент України вносить подання про 
призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України в порядку, 
визначеному цією статтею. 
11. Призначення на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України (крім 
Прем'єр-міністра України) здійснюється в порядку та з урахуванням вимог, 
передбачених частинами першою, третьою - десятою цієї статті. 
12. Постанова Верховної Ради України в частині призначення члена Кабінету 
Міністрів України набирає чинності з моменту складення ним присяги у 
порядку, встановленому статтею 10 цього Закону. 
 
Стаття 10. Вступ на посаду членів Кабінету Міністрів України та початок 

роботи новосформованого Кабінету Міністрів України 
 

1. Особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України, у день свого 
призначення перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні 
Верховної Ради України таку присягу: 
"Усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, 
урочисто присягаю на вірність Українському народові. Зобов'язуюся 
додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати 
суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та 
громадянина, дбати про добробут Українського народу, сталий демократичний 
розвиток суспільства". 
2. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України присягу зачитує 
Прем'єр-міністр України, її текст підписує кожен член Кабінету Міністрів 
України. 
3. Член Кабінету Міністрів України вступає на посаду з моменту складення ним 
присяги. Підписаний членом Кабінету Міністрів України текст присяги 
зберігається в його особовій справі. 
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4. Особа, яка у день свого призначення на посаду члена Кабінету Міністрів 
України (крім Прем'єр-міністра України) не склала присяги, вважається такою, 
що відмовилася від посади. 
5. Кабінет Міністрів України набуває повноважень та розпочинає роботу після 
складення присяги не менше ніж двома третинами від його посадового складу, 
визначеного відповідно до статті 6 цього Закону. 
6. Член Кабінету Міністрів України, призначений на вакантну посаду в 
діючому складі Кабінету Міністрів України, у день свого призначення перед 
вступом на посаду особисто складає присягу на пленарному засіданні 
Верховної Ради України і невідкладно після цього підписує її текст. 
 

Стаття 11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України 
 

1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України базується на узгоджених 
політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських фракцій у 
Верховній Раді України. 
2. Програма діяльності Кабінету Міністрів України подається до Верховної 
Ради України Прем'єр-міністром України у строк до одного місяця з дня 
формування Кабінету Міністрів України. 
3. Прем'єр-міністр України особисто представляє Програму діяльності Кабінету 
Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України та 
відповідає на запитання народних депутатів України. 
4. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, 
якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної 
Ради України. Рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України приймається у формі постанови Верховної Ради України. 
5. Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість 
доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Повторний 
розгляд Програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховною Радою 
України проводиться не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після прийняття 
такого рішення. 
 

Розділ III  
СКЛАДЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВІДСТАВКА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ 
 

Стаття 12. Складення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з 
обранням нового складу Верховної Ради України 

 
1. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною 
Верховною Радою України. 
2. Заява про складення повноважень Кабінету Міністрів України подається 
Прем'єр-міністром України чи особою, яка виконує його повноваження, та 
оголошується на першому пленарному засіданні новообраної Верховної Ради 
України. 
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Стаття 13. Відставка Кабінету Міністрів України 
 

1. Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок: 
1) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів 
України; 
2) відставки Прем'єр-міністра України; 
3) смерті Прем'єр-міністра України. 
 
Стаття 14. Відставка Кабінету Міністрів України внаслідок прийняття 

Верховною Радою України резолюції недовіри 
 

1. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як 
третини від її конституційного складу може розглянути питання про 
відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри 
Кабінету Міністрів України. 
2. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не пізніше ніж 
через десять днів після внесення пропозиції розглядається на пленарному 
засіданні Верховної Ради України, на яке запрошуються всі члени Кабінету 
Міністрів України. У разі розгляду питання про відповідальність Кабінету 
Міністрів України за пропозицією Президента України у пленарному засіданні 
Верховної Ради України бере участь Президент України. 
3. Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України вважається прийнятою, якщо 
за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради 
України. 
4. Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів 
України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України. 
5. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може 
розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз протягом чергової 
сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України. 
 

Стаття 15. Відставка Кабінету Міністрів України внаслідок відставки 
Прем'єр-міністра України 

 
1. Прем'єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою 
відставку. 
2. Верховна Рада України розглядає питання про відставку Прем'єр-міністра 
України не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, 
якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України, і не пізніше 
першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла 
у міжсесійний період. 
3. Прем'єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про 
його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України. 
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4. Прийняття Верховною Радою України рішення про відставку Прем'єр-
міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів 
України. 
 
Стаття 16. Відставка Кабінету Міністрів України у разі смерті Прем'єр-

міністра України 
 

1. Повноваження Прем'єр-міністра України у разі його смерті припиняються з 
дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. 
2. Припинення повноважень Прем'єр-міністра України у разі його смерті має 
наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. 
 
Стаття 17. Продовження виконання повноважень Кабінетом Міністрів 

України та окремими членами Кабінету Міністрів України 
 

1. Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною 
Верховною Радою України або перебуває у відставці з підстав, передбачених 
статтею 13 цього Закону, продовжує виконувати свої повноваження до початку 
роботи новосформованого Кабінету Міністрів України. 
2. У разі смерті Прем'єр-міністра України повноваження Прем'єр-міністра 
України на період до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів 
України виконує Перший віце-прем'єр-міністр України або віце-прем'єр-міністр 
України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом 
повноважень. 
3. У разі обрання члена Кабінету Міністрів України народним депутатом 
України новообраної Верховної Ради України він набуває повноважень 
народного депутата України у порядку, визначеному законом, без подання 
документа про його звільнення з посади і продовжує здійснювати 
повноваження члена Кабінету Міністрів України до початку роботи 
новосформованого Кабінету Міністрів України. 
4. Усі члени Кабінету Міністрів України, які склали повноваження перед 
новообраною Верховною Радою України або перебувають у відставці, 
звільняються зі своїх посад з початку роботи новосформованим Кабінетом 
Міністрів України. 
 

Стаття 18. Звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України 
 

1. Член Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) може бути 
звільнений з посади Верховною Радою України: 
1) шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою 
ним заявою про відставку; 
2) за поданням Прем'єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ 
України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою 
Президента України); 
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3) за поданням Президента України - Міністр закордонних справ України та 
Міністр оборони України; 
4) за власною ініціативою. 
2. Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади члена Кабінету 
Міністрів України приймається у формі постанови Верховної Ради України. 
3. Член Кабінету Міністрів України звільняється з посади з дня прийняття 
відповідного рішення Верховною Радою України. 
4. У разі смерті члена Кабінету Міністрів України його повноваження 
вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. 
5. Особа призначається на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України у 
порядку, встановленому цим Законом, та вступає на посаду після складення 
присяги відповідно до частини шостої статті 10 цього Закону. 
6. Усі члени Кабінету Міністрів України, який склав повноваження перед 
новообраною Верховною Радою України або перебуває у відставці, 
звільняються зі своїх посад з моменту початку роботи новосформованим 
Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 10 цього Закону. 
 

Розділ IV  
КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
Стаття 19. Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України 

 
1. Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення 
інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів 
України, актів Президента України, а також Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань 
державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, 
праці та зайнятості, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, 
охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, 
природокористування, правової політики, законності, забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина, запобігання і протидії корупції, розв'язання 
інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного захисту, 
національної безпеки та обороноздатності. 
2. Кабінет Міністрів України здійснює постійний контроль за виконанням 
органами виконавчої влади Конституції України та інших актів законодавства 
України, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі зазначених органів. 
 

Стаття 20. Основні повноваження Кабінету Міністрів України 
 

1. Кабінет Міністрів України: 
1) у сфері економіки та фінансів: 
забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює 
прогнозування та державне регулювання національної економіки; забезпечує 
розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного та 
соціального розвитку; 
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визначає доцільність розроблення державних цільових програм з урахуванням 
загальнодержавних пріоритетів та забезпечує їх виконання; 
здійснює відповідно до закону управління об'єктами державної власності, у 
тому числі корпоративними правами, делегує в установленому законом порядку 
окремі повноваження щодо управління зазначеними об'єктами міністерствам, 
іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим державним 
адміністраціям та відповідним суб'єктам господарювання; забезпечує 
розроблення і виконання державних програм приватизації; подає Верховній 
Раді України пропозиції стосовно визначення переліку об'єктів права державної 
власності, що не підлягають приватизації; 
сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм 
власності та соціальній спрямованості національної економіки, здійснює заходи 
щодо демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку 
конкуренції та ринкової інфраструктури; 
забезпечує здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності; 
забезпечує розроблення і виконання програм структурної перебудови галузей 
національної економіки та інноваційного розвитку, здійснює заходи, пов'язані з 
реструктуризацією та санацією підприємств і організацій, забезпечує 
проведення державної промислової політики, визначає пріоритетні галузі 
промисловості, які потребують прискореного розвитку; 
забезпечує захист та підтримку національного товаровиробника; 
забезпечує захист прав споживачів та підвищення якості їх життя; 
визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, порядок 
формування та розміщення державного замовлення на її виробництво, вирішує 
відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення державних потреб 
у продукції (роботах, послугах); утворює згідно із законом державні резервні 
фонди фінансових і матеріально-технічних ресурсів та приймає рішення про їх 
використання; 
забезпечує проведення державної аграрної політики та продовольчу безпеку 
держави; 
забезпечує проведення державної фінансової та податкової політики, сприяє 
стабільності грошової одиниці України; 
розробляє проекти законів про Державний бюджет України та про внесення 
змін до Державного бюджету України, забезпечує виконання затвердженого 
Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній 
Раді України звіт про його виконання; приймає рішення про використання 
коштів резервного фонду Державного бюджету України; 
обслуговує державний борг України, приймає рішення про випуск облігацій 
державних внутрішніх та зовнішніх позик; 
організовує державне страхування; 
забезпечує проведення державної політики цін та здійснює державне 
регулювання ціноутворення; 
забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України, здійснює в 
межах, визначених законом, регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 
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організовує та забезпечує здійснення митної справи; 
бере участь у складанні платіжного балансу та організовує роботу із складання 
зовнішньоторговельного балансу України, забезпечує раціональне 
використання державних валютних коштів; 
виступає гарантом щодо позик, які у визначених законом про Державний 
бюджет України межах надаються іноземними державами, банками, 
міжнародними фінансовими організаціями, а в інших випадках - відповідно до 
міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України; 
2) у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, 
спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій: 
забезпечує проведення державної соціальної політики, вживає заходів щодо 
підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист 
громадян; 
виступає стороною соціального діалогу на національному рівні, сприяє його 
розвитку, відповідно до закону проводить консультації з іншими сторонами 
соціального діалогу щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з 
питань формування і реалізації державної соціальної та економічної політики, 
регулювання трудових, соціальних, економічних відносин; 
забезпечує підготовку проектів законів щодо державних соціальних стандартів і 
соціальних гарантій; 
забезпечує розроблення та виконання державних програм соціальної допомоги, 
вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів 
соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних і 
малозабезпечених верств населення; 
забезпечує проведення державної політики зайнятості населення, розроблення 
та виконання відповідних державних програм, вирішує питання профорієнтації, 
підготовки та перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси, забезпечує 
виконання положень Генеральної угоди у межах взятих на себе зобов'язань; 
забезпечує проведення державної політики у сферах охорони здоров'я, 
санітарно-епідемічного благополуччя, охорони материнства та дитинства, 
освіти, фізичної культури і доступність для громадян послуг медичних, освітніх 
та фізкультурно-оздоровчих закладів; 
забезпечує проведення державної політики у сферах культури, 
етнонаціонального розвитку України і міжнаціональних відносин, охорони 
історичної та культурної спадщини, всебічного розвитку і функціонування 
державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України; 
створює умови для вільного розвитку мов корінних народів і національних 
меншин України, сприяє задоволенню національно-культурних потреб 
українців, які проживають за межами України; 
забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо створення матеріально-
технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку охорони здоров'я, 
освіти, культури і спорту, туристичного та рекреаційного господарства; 
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проводить державну політику у сфері інформатизації, сприяє становленню 
єдиного інформаційного простору на території України; 
забезпечує проведення науково-технічної політики, розвиток і зміцнення 
науково-технічного потенціалу України, розроблення і виконання 
загальнодержавних науково-технічних програм; 
вживає заходів щодо вдосконалення державного регулювання у науково-
технічній сфері, стимулювання інноваційної діяльності підприємств, установ та 
організацій; 
визначає порядок формування та використання фондів для науково-технічної 
діяльності; 
забезпечує проведення державної політики у сфері охорони природи, 
екологічної безпеки та природокористування; 
забезпечує розроблення та виконання державних і міждержавних екологічних 
програм; 
здійснює в межах своїх повноважень державне управління у сфері охорони та 
раціонального використання землі, її надр, водних ресурсів, рослинного і 
тваринного світу, інших природних ресурсів; 
приймає рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) або 
припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від 
форми власності у разі порушення ними законодавства про охорону праці та 
навколишнього природного середовища; 
координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язану з охороною 
навколишнього природного середовища, виконанням державних, регіональних і 
міждержавних екологічних програм; 
забезпечує здійснення заходів, передбачених державними програмами 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, приймає рішення з питань 
ліквідації наслідків інших аварій, а також пожеж, катастроф, стихійного лиха; 
засновує премії та стипендії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 
в різних сферах суспільного життя, визначає їх розмір та порядок призначення; 
3) у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина: 
забезпечує проведення державної правової політики; 
здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої влади, 
їх посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування з питань 
виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади; 
вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, життя і здоров'я людини та 
громадянина від протиправних посягань, охорони власності та громадського 
порядку, забезпечення пожежної безпеки, боротьби із злочинністю, запобігання 
і протидії корупції; 
здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень органами 
виконавчої влади та їх керівниками; 
створює умови для вільного розвитку і функціонування системи юридичних 
послуг та правової допомоги населенню; 
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здійснює заходи щодо забезпечення функціонування системи безоплатної 
правової допомоги; 
забезпечує фінансування видатків на утримання судів у межах, визначених 
законом про Державний бюджет України, та створює належні умови для 
функціонування судів та діяльності суддів; 
організовує фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності 
правоохоронних органів, соціальний захист працівників зазначених органів та 
членів їхніх сімей; 
забезпечує координацію і контроль за діяльністю органів виконавчої влади 
щодо запобігання і протидії корупції; 
4) у сфері зовнішньої політики: 
забезпечує у межах своїх повноважень зовнішньополітичну діяльність України, 
розробляє та затверджує державні програми в цій сфері, погоджує програми 
перебування офіційних закордонних делегацій, до складу яких входять 
представники Кабінету Міністрів України, та інші пов'язані з цим документи; 
забезпечує відповідно до закону про міжнародні договори вирішення питань 
щодо укладення та виконання міжнародних договорів України; 
приймає рішення про придбання за кордоном у власність України нерухомого 
майна (будівництво, реконструкцію об'єктів) для потреб закордонних 
дипломатичних установ України; 
5) у сфері національної безпеки та обороноздатності: 
здійснює заходи щодо охорони та захисту державного кордону України і 
території України; 
здійснює заходи щодо зміцнення національної безпеки України, розробляє та 
затверджує державні програми з цих питань; 
здійснює заходи щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил України, 
визначає у межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність громадян 
України, які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні 
збори; 
вживає заходів щодо забезпечення обороноздатності України, оснащення 
Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону військових 
формувань; 
забезпечує соціальні і правові гарантії військовослужбовцям, особам, 
звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей; 
здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, 
мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на 
режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану; 
вирішує питання забезпечення участі військовослужбовців України в 
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у порядку, визначеному 
законом; 
визначає пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу; 
6) у сфері вдосконалення державного управління та державної служби: 
здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади; 
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розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення системи органів 
виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації 
витрат, пов'язаних з утриманням апарату управління; 
приймає рішення щодо забезпечення представництва інтересів Кабінету 
Міністрів України під час розгляду справ у Конституційному Суді України; 
вживає в межах своїх повноважень заходів щодо заохочення та приймає 
відповідно до закону рішення про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності: 
а) керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників; 
б) голів місцевих державних адміністрацій (крім звільнення їх з посади); 
в) інших посадових осіб, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів 
України; 
затверджує граничну чисельність працівників органів виконавчої влади; 
визначає відповідно до закону умови оплати праці працівників бюджетних 
установ та підприємств державного сектору економіки, а також грошового 
забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу); 
організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби; 
утворює, реорганізовує і ліквідує міністерства та інші центральні органи 
виконавчої влади відповідно до закону в межах коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, 
затверджує положення про зазначені органи. 
2. Кабінет Міністрів України здійснює також інші повноваження, визначені 
Конституцією та законами України. 
 
 

Розділ V  
ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ 

З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
 

Стаття 21. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з 
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади 

 
1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення 
державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, 
виконання Конституції та законів України, актів Президента України, 
додержання прав і свобод людини та громадянина. 
2. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідальні перед 
Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні йому. 
3. Питання діяльності міністерств у Кабінеті Міністрів України представляють 
відповідні міністри. 
4. Діяльність центральних органів виконавчої влади, керівники яких не входять 
до складу Кабінету Міністрів України, спрямовується і координується 
міністрами. Питання діяльності таких центральних органів виконавчої влади 
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представляють відповідні міністри, до сфери спрямування і координації яких 
належать ці органи. 
5. Кабінет Міністрів України затверджує граничну чисельність працівників 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України для утримання органів 
виконавчої влади. 
6. Кабінет Міністрів України може скасовувати акти міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині. 
7. Кабінет Міністрів України призначає на посаду та звільняє з посади за 
поданням Прем'єр-міністра України: 
1) керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу 
Кабінету Міністрів України; 
2) відповідно до закону членів колегіальних центральних органів виконавчої 
влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України; 
3) перших заступників і заступників міністрів; 
4) перших заступників і заступників керівників інших центральних органів 
виконавчої влади. 
8. Особливості відносин Кабінету Міністрів України з окремими центральними 
органами виконавчої влади можуть визначатися законами України. 
 

Стаття 22. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з 
Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй органами 

 
1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим щодо виконання Конституції та законів України, 
актів Президента України і актів Кабінету Міністрів України на території 
Автономної Республіки Крим. Кабінет Міністрів України має право одержувати 
від Ради міністрів Автономної Республіки Крим інформацію з питань її 
діяльності. 
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим підзвітна та підконтрольна 
Кабінету Міністрів України з питань виконання нею державних функцій і 
повноважень. 
3. Кабінет Міністрів України заслуховує звіти Голови Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим з питань виконання Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим державних функцій і повноважень. 
4. Кабінет Міністрів України встановлює порядок участі Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим та підвідомчих їй органів у виконанні 
загальнодержавних програм, інших заходів загальнодержавного значення. 
5. У разі неналежного виконання Головою Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України 
має право звернутися до Президента України та до Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим з поданням про звільнення його з посади. 
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Стаття 23. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з 
місцевими державними адміністраціями 

 
1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність місцевих 
державних адміністрацій щодо виконання Конституції та законів України, актів 
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, органів виконавчої 
влади вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих 
місцевим державним адміністраціям повноважень. 
2. Кабінет Міністрів України розглядає питання щодо: 
1) погодження кандидатур заступників голів обласних державних 
адміністрацій; 
2) надання у разі вмотивованої відмови голови обласної державної 
адміністрації або підтримки головою обласної державної адміністрації 
вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації погодити 
призначення керівника територіального органу міністерства, іншого 
центрального органу виконавчої влади, керівника підприємства, установи, 
організації, що перебуває в управлінні міністерства, іншого центрального 
органу виконавчої влади, згоди на призначення відповідного керівника; 
3) подання Президенту України пропозицій щодо скасування актів місцевих 
державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, 
іншим актам законодавства України, з одночасним зупиненням їх дії; 
4) призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних 
адміністрацій і внесення Президенту України відповідних подань. 
3. На засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглядається питання 
щодо призначення керівника територіального органу міністерства, іншого 
центрального органу виконавчої влади, керівника підприємства, установи, 
організації, що перебуває в управлінні міністерства або іншого центрального 
органу виконавчої влади, запрошується відповідний голова обласної державної 
адміністрації, йому надається можливість вносити пропозиції з обговорюваного 
питання, робити застереження, давати пояснення. 
4. Голови місцевих державних адміністрацій під час здійснення своїх 
повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України. Місцеві 
державні адміністрації та їх голови підзвітні та підконтрольні Кабінету 
Міністрів України у межах його повноважень. 
5. Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій 
інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує звіти голів державних 
адміністрацій з питань їх діяльності. 
6. Кабінет Міністрів України затверджує типовий регламент місцевих 
державних адміністрацій, типове положення про структурні підрозділи місцевої 
державної адміністрації, рекомендаційний перелік її структурних підрозділів, 
визначає граничну чисельність та фонд оплати праці працівників місцевих 
державних адміністрацій, у тому числі їх апаратів, і витрати на їх утримання. 
7. Проекти актів Кабінету Міністрів України з питань розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць надсилаються відповідним місцевим 
державним адміністраціям для погодження. Кабінет Міністрів України перед 
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прийняттям таких актів розглядає зауваження та пропозиції, подані місцевими 
державними адміністраціями. 
8. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що потребують 
вирішення Кабінетом Міністрів України. Під час розгляду таких пропозицій 
голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій мають право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України 
з правом дорадчого голосу. 
9. Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації 
подають пропозиції з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів 
України, відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для 
подальшого подання їх Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим 
центральним органам виконавчої влади. 
 

Стаття 24. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з 
державними господарськими об'єднаннями, підприємствами, установами 

та організаціями 
 

1. Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному 
бюджеті України, може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати 
відповідно до закону державні господарські об'єднання, підприємства, установи 
та організації, зокрема для здійснення окремих функцій з управління об'єктами 
державної власності. Кабінет Міністрів України затверджує положення та 
статути державних господарських об'єднань, підприємств, установ та 
організацій, розмір асигнувань на їх утримання і граничну чисельність 
працівників, призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників і 
заступників керівників, застосовує до них заходи дисциплінарної 
відповідальності. 
2. Кабінет Міністрів України визначає методологію затвердження фінансових 
планів державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій 
і обчислення обсягу доходів бюджету від управління державними 
корпоративними правами. 
3. Кабінет Міністрів України відповідно до законодавства координує та 
контролює діяльність зазначених державних господарських об'єднань, 
підприємств, установ та організацій. 
4. Керівники державних господарських об'єднань, підприємств, установ та 
організацій, утворених Кабінетом Міністрів України, несуть персональну 
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за результати роботи цих 
об'єднань, підприємств, установ та організацій, ефективне використання 
державного майна. 
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Розділ VI  
ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ 

З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ 
 

Стаття 25. Відносини Кабінету Міністрів України з Президентом України 
1. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України. 
Президент України має право внести Верховній Раді України пропозицію щодо 
розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України з 
урахуванням обмежень, визначених частиною другою статті 87 Конституції 
України. 
2. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання актів Президента України. 
3. Прем'єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт Президента 
України, виданий Президентом України в межах повноважень, передбачених 
пунктами 5, 18, 21, 23 частини першої статті 106 Конституції України, та за 
виконання такого акта, зобов'язані скріпити його своїми підписами у 
п'ятиденний строк з дня надходження акта для скріплення. 
4. Кабінет Міністрів України може звернутися до Президента України з 
клопотанням про визначення проекту закону, що вноситься до Верховної Ради 
України, як невідкладного. 
5. У засіданнях Кабінету Міністрів України може брати участь Президент 
України або уповноважений ним представник. 
 
Стаття 26. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної 
безпеки і оборони України, а також консультативними, дорадчими та 

іншими допоміжними органами і службами, що утворюються Президентом 
України 

 
1. Рада національної безпеки і оборони України відповідно до закону координує 
та контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки 
і оборони. 
Кабінет Міністрів України забезпечує виконання рішень Ради національної 
безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України, що 
відповідають положенням Конституції України. 
2. Секретаріат Кабінету Міністрів України відповідає на звернення 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що 
утворюються Президентом України, надає їм інформацію, необхідну для 
виконання покладених на них завдань. 
3. Члени Кабінету Міністрів України, керівники інших органів виконавчої 
влади за погодженням із Прем'єр-міністром України можуть включатися до 
складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що 
утворюються Президентом України для здійснення своїх повноважень, та брати 
участь у роботі таких органів і служб на громадських засадах. 
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Розділ VII  
ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ 

З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ, СФОРМОВАНИМИ НЕЮ 
ОРГАНАМИ ТА НАРОДНИМИ ДЕПУТАТАМИ УКРАЇНИ 

 
Стаття 27. Здійснення Кабінетом Міністрів України права законодавчої 

ініціативи 
1. Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України належить 
право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. 
2. Кабінет Міністрів України вносить проекти законів на розгляд Верховної 
Ради України відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України. 
3. Для представлення у Верховній Раді України проекту закону, внесеного 
Кабінетом Міністрів України, Прем'єр-міністр України визначає члена Кабінету 
Міністрів України. У разі неможливості визначеним членом Кабінету Міністрів 
України представляти проект закону у Верховній Раді України за згодою 
Прем'єр-міністра України його може представляти заступник міністра, керівник 
центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету 
Міністрів України, про що Верховна Рада України повідомляється письмово. 
4. Кабінет Міністрів України має право відкликати внесений ним на розгляд 
Верховної Ради України проект закону в порядку, визначеному Регламентом 
Верховної Ради України. 
5. Новосформований Кабінет Міністрів України має право відкликати до 
прийняття у першому читанні проекти законів, внесені на розгляд Верховної 
Ради України Кабінетом Міністрів України, повноваження якого припинені. 
 
Стаття 28. Повноваження Кабінету Міністрів України під час розгляду 

питань Верховною Радою України 
 

1. Кабінет Міністрів України на виконання рішення Верховної Ради України за 
зверненням відповідного комітету Верховної Ради України або з власної 
ініціативи подає Верховній Раді України висновки щодо повноти економічного 
обґрунтування та фінансового забезпечення законодавчих пропозицій і проектів 
законів, реалізація яких потребує матеріальних та інших витрат за рахунок 
державного чи місцевих бюджетів. 
2. Кабінет Міністрів України забезпечує проведення експертизи внесених на 
розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої 
ініціативи проектів законів, які надіслані Верховною Радою України. 
3. Члени Кабінету Міністрів України мають право подавати висновки до 
проектів законів з питань, що належать до їх компетенції. Такі висновки 
надсилаються комітету Верховної Ради України, визначеному головним з 
опрацювання відповідного проекту закону. 
4. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України, заступники 
міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до 
складу Кабінету Міністрів України, мають право бути присутніми на засіданнях 
Верховної Ради України і виступати з питань, що обговорюються. 
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5. У разі якщо на засіданні Верховної Ради України народні депутати України 
порушують питання, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України або 
окремих центральних органів виконавчої влади, Прем'єр-міністр України та 
інші члени Кабінету Міністрів України мають право на репліку та на виступ. 
6. Члени Кабінету Міністрів України, посадові особи міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів 
України мають право брати участь у засіданнях комітетів, тимчасових 
спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України з розгляду 
питань, що стосуються повноважень Кабінету Міністрів України. 
 

Стаття 29. Повноваження Кабінету Міністрів України з розроблення і 
забезпечення виконання Державного бюджету України 

 
1. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, 
розглядає та схвалює проект Основних напрямів бюджетної політики на 
наступний бюджетний період і у триденний строк подає до Верховної Ради 
України, яка його розглядає за спеціальною процедурою, визначеною 
Регламентом Верховної Ради України. 
2. Кабінет Міністрів України відповідно до Основних напрямів бюджетної 
політики на наступний бюджетний період складає проект закону про 
Державний бюджет України та подає його Верховній Раді України та 
Президенту України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому. 
Розгляд та затвердження Державного бюджету України відбувається у 
Верховній Раді України за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом 
Верховної Ради України. 
3. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету 
України. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України 
подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України, Президенту 
України та Рахунковій палаті не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним. 
Розгляд у Верховній Раді України річного звіту про виконання закону про 
Державний бюджет України здійснюється за спеціальною процедурою, 
визначеною Регламентом Верховної Ради України. 
 

Стаття 30. Повноваження Кабінету Міністрів України з розроблення і 
забезпечення виконання загальнодержавних програм 

 
1. Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради 
України проекти загальнодержавних програм економічного, науково-
технічного, соціального і культурного розвитку, охорони довкілля та з інших 
питань. 
2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного 
бюджету України за минулий рік подає Верховній Раді України звіти про хід 
виконання загальнодержавних програм. 
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Стаття 31. Відносини Кабінету Міністрів України з Рахунковою палатою 
 

1. Кабінет Міністрів України на запит Рахункової палати надає статистичну, 
фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, необхідну для виконання нею 
завдань, функцій та повноважень, установлених Конституцією та законами 
України. 
2. Кабінет Міністрів України одержує від Рахункової палати відомості про 
результати перевірок, ревізій та обстежень, а також пропозиції щодо 
притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, винних у 
порушенні вимог законодавства, нецільовому та неефективному використанні 
коштів, заподіянні матеріальної шкоди державі, розглядає такі відомості та 
пропозиції, вживає в межах своєї компетенції відповідних заходів та інформує 
про них Рахункову палату. 
 

Стаття 32. Відносини Кабінету Міністрів України з Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини 

 
1. Кабінет Міністрів України в межах, установлених законом, забезпечує 
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини доступ до актів та 
інших документів Кабінету Міністрів України, підвідомчих йому органів, 
підприємств, установ та організацій, сприяє йому в здійсненні визначених 
законом повноважень. 
2. Кабінет Міністрів України за наявності підстав, викладених у зверненні 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, вживає в межах своєї 
компетенції відповідних заходів щодо усунення порушень прав людини та 
інформує про це Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
 

Стаття 33. Розгляд звернень і запитів народних депутатів України 
 

1. Кабінет Міністрів України або члени Кабінету Міністрів України, яким 
надійшли звернення чи запит народного депутата України, зобов'язані надати 
відповідь у встановленому законом порядку. 
2. Відповідь на звернення чи запит народного депутата України, направлені 
Кабінету Міністрів України, підписує Прем'єр-міністр України. Відповідь на 
звернення чи запит народного депутата України, направлені іншим членам 
Кабінету Міністрів України, підписує член Кабінету Міністрів України, якому 
це звернення чи запит адресовано. 
3. У разі обговорення відповіді на запит народного депутата України на 
пленарному засіданні Верховної Ради України на засідання можуть 
запрошуватися члени Кабінету Міністрів України, яким адресовано запит. 
 
Стаття 34. Розгляд звернень комітетів, Спеціальної контрольної комісії з 
питань приватизації, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих 

комісій Верховної Ради України 
 

1. Кабінет Міністрів України організовує розгляд звернень комітетів, 
Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, тимчасових спеціальних 
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та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України з питань його 
діяльності. 
2. Відповідь на звернення, зазначені в частині першій цієї статті, підписує 
Прем'єр-міністр України або інший член Кабінету Міністрів України, якому 
адресовано звернення. 
 
 
Стаття 35. Інформування Верховної Ради України про діяльність Кабінету 

Міністрів України 
 

1. У дні проведення пленарних засідань Верховної Ради України щотижня 
відводиться час для запитань членам Кабінету Міністрів України (далі - 
"Година запитань до Уряду"). 
2. У проведенні "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді України бере 
участь Кабінет Міністрів України в повному складі, крім тих його членів, які не 
можуть бути присутніми з поважних причин. 
3. Під час проведення "Години запитань до Уряду" члени Кабінету Міністрів 
України відповідають на запитання народних депутатів України, комітетів 
Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії з питань 
приватизації, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної 
Ради України, представників депутатських фракцій. Народні депутати України, 
депутатські фракції можуть заздалегідь письмово повідомляти членів Кабінету 
Міністрів України про запитання, які їм буде поставлено. 
4. Під час проведення "Години запитань до Уряду" порушуються лише питання, 
що належать до компетенції Кабінету Міністрів України та центральних 
органів виконавчої влади. 
5. Член Кабінету Міністрів України відповідає на запитання в межах своєї 
компетенції. У разі потреби його відповіді можуть бути доповнені іншими 
членами Кабінету Міністрів України. 
6. "Година запитань до Уряду" транслюється у прямому ефірі першими 
загальнонаціональними каналами телебачення і радіомовлення. 
 

Розділ VIII  
ВІДНОСИНИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ 
ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОБ'ЄДНАННЯМИ 
 

Стаття 36. Відносини Кабінету Міністрів України з Конституційним Судом 
України 

 
1. Кабінет Міністрів України звертається до Конституційного Суду України для 
надання висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних 
договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної 
Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, а також для офіційного 
тлумачення Конституції та законів України. 
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Стаття 37. Відносини Кабінету Міністрів України з судами загальної 
юрисдикції 

 
1. Кабінет Міністрів України може бути позивачем та відповідачем у судах 
загальної юрисдикції, зокрема звертатися до суду, якщо це необхідно для 
здійснення його повноважень у спосіб, що передбачений Конституцією та 
законами України. 
2. Інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції 
представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не передбачено законами 
України або актами Кабінету Міністрів України. 
3. Органи виконавчої влади, державні підприємства, установи та організації 
зобов'язані на вимогу Кабінету Міністрів України або Міністерства юстиції 
України в установлений ними строк подати матеріали, необхідні для розгляду 
справ у судах. 
 
Стаття 38. Відносини Кабінету Міністрів України з Національним банком 

України, іншими державними органами 
 

1. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України 
взаємодіє з Національним банком України, іншими державними органами з 
питань, що належать до його компетенції. 
 
Стаття 39. Відносини Кабінету Міністрів України з органами місцевого 

самоврядування 
 

1. Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність органів виконавчої влади на 
сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого 
самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого 
самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів 
виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань 
місцевого значення, зокрема економічного, соціального та культурного 
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 
2. Кабінет Міністрів України вживає заходів для ознайомлення органів 
місцевого самоврядування з проектами актів Кабінету Міністрів України, що 
безпосередньо стосуються питань функціонування місцевого самоврядування 
чи інтересів територіальних громад. 
3. Кабінет Міністрів України в порядку, визначеному законом, за рахунок 
коштів, передбачених у Державному бюджеті України, компенсує витрати 
органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень Кабінету 
Міністрів України, інших органів виконавчої влади. 
4. Кабінет Міністрів України може вносити на розгляд Верховної Ради України 
проекти законів про надання органам місцевого самоврядування окремих 
повноважень органів виконавчої влади. Одночасно Кабінет Міністрів України 
подає пропозиції про фінансування здійснення таких повноважень у повному 
обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення 
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до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків, а також передачі у 
комунальну власність чи у користування органів місцевого самоврядування 
відповідних об'єктів державної власності. 
5. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України 
забезпечує здійснення контролю за виконанням органами місцевого 
самоврядування наданих їм повноважень органів виконавчої влади. 
 

Стаття 40. Відносини Кабінету Міністрів України з громадськими 
об'єднаннями 

 
1. Кабінет Міністрів України безпосередньо або через органи виконавчої влади 
забезпечує реалізацію передбачених законом прав громадських об'єднань. 
2. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції громадських об'єднань з 
питань, що належать до його компетенції. 
 

Розділ IX  
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
Стаття 41. Здійснення повноважень Кабінету Міністрів України 

 
1. Кабінет Міністрів України спрямовує свою діяльність на виконання 
Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної 
Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою 
України. 
2. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України 
здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на його засіданнях 
більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України, 
визначеного відповідно до статті 6 цього Закону. 
 

Стаття 42. Прем'єр-міністр України 
 

1. Прем'єр-міністр України: 
1) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету 
Міністрів України на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої 
політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 
схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, 
покладених на Кабінет Міністрів України; 
2) спрямовує, координує та контролює діяльність членів Кабінету Міністрів 
України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, дає 
з цією метою доручення, обов'язкові до виконання зазначеними органами та 
посадовими особами; 
3) вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення членів 
Кабінету Міністрів України (крім Міністра закордонних справ України та 
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Міністра оборони України), а також Голови Антимонопольного комітету 
України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, 
Голови Фонду державного майна України; 
4) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України: 
пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади 
голів місцевих державних адміністрацій та щодо внесення Президенту України 
подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих 
державних адміністрацій; 
подання щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади 
керівників центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу 
Кабінету Міністрів України; 
подання відповідно до закону щодо кандидатур для призначення на посаду і 
звільнення з посади членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, 
що не входять до складу Кабінету Міністрів України; 
подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади; 
5) формує проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів України; 
6) скликає засідання Кабінету Міністрів України та головує на них; 
7) підписує акти Кабінету Міністрів України, Генеральну угоду; 
8) скріплює підписом акти Президента України у випадках, передбачених 
пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України; 
9) представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, 
підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; 
10) вступає у відносини з урядами іноземних держав, веде переговори і 
підписує міжнародні договори відповідно до закону, постанов Верховної Ради 
України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції 
України; 
11) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 
затвердження голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, що 
утворюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Кабінету 
Міністрів України. 
2. Прем'єр-міністр України може здійснювати інші повноваження, передбачені 
Конституцією, цим та іншими законами України. 
3. Для здійснення Прем'єр-міністром України своїх повноважень у складі 
Секретаріату Кабінету Міністрів України утворюється патронатна служба - 
апарат Прем'єр-міністра України, керівник якого призначається на посаду та 
звільняється з посади Прем'єр-міністром України. 
4. У разі відсутності Прем'єр-міністра України повноваження Прем'єр-міністра 
України за його дорученням виконує Перший віце-прем'єр-міністр України або 
віце-прем'єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України 
розподілом повноважень. 
 
Стаття 43. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри 

України 
 

1. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр України згідно з 
визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень: 
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1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 
виконання інших покладених на Кабінет Міністрів України завдань і 
повноважень у відповідних напрямах діяльності; 
2) забезпечує підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів 
України, попередньо розглядає і погоджує проекти законів, актів Президента 
України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних 
актів Кабінету Міністрів України, сприяє узгодженню позицій між членами 
Кабінету Міністрів України, вносить пропозиції щодо порядку денного засідань 
Кабінету Міністрів України; 
3) забезпечує взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та 
Верховною Радою України з питань діяльності Кабінету Міністрів України, 
інших органів виконавчої влади; 
4) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, має 
право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України та її органів, брати 
участь у роботі колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 
5) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво 
консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що 
утворюються Кабінетом Міністрів України; 
6) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у 
відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в 
Україні та за її межами; 
7) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до 
наданих йому повноважень; 
8) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами. 
 
 

Стаття 44. Міністр України - член Кабінету Міністрів України 
 

1. Міністр України: 
1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 
формування та реалізацію державної політики, виконання інших покладених на 
Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у відповідній сфері; 
2) спрямовує та координує діяльність відповідних центральних органів 
виконавчої влади; 
3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України: 
пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням своїх 
повноважень із спрямування і координації діяльності центральних органів 
виконавчої влади; 
пропозиції - у разі вмотивованої відмови голови обласної державної 
адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації 
вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити 
призначення керівника територіального органу міністерства, іншого 
центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується міністром, урядового органу в системі міністерства або 
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керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери 
управління такого міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, 
- про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого 
керівника; 
4) вносить Прем'єр-міністру України пропозиції щодо призначення на посаду та 
звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовується і координується міністром, першого заступника 
та заступників міністра, а також перших заступників і заступників керівників 
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і 
координується міністром; 
5) скріплює підписом акти Президента України, видані в межах повноважень, 
передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції 
України, з питань, що належать до сфери діяльності міністерства, та забезпечує 
їх виконання; 
6) погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів 
України, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, з питань, що 
належать до сфери діяльності міністерства, центральних органів виконавчої 
влади, діяльність яких спрямовується і координується ним; 
7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є 
міністерство чи центральні органи виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується і координується ним; 
8) видає обов'язкові для виконання накази з питань, що належать до сфери 
діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується і координується ним; 
9) здійснює підготовку питань для розгляду Кабінетом Міністрів України; 
10) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та 
вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України; 
11) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у 
відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в 
Україні та за її межами; 
12) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до 
наданих йому повноважень; 
13) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво 
консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що 
утворюються Кабінетом Міністрів України; 
14) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами. 
2. Патронатна служба члена Кабінету Міністрів України (крім міністра, який 
очолює міністерство) утворюється у складі Секретаріату Кабінету Міністрів 
України. 
 

Стаття 45. Відповідальність членів Кабінету Міністрів України 
 

1. Члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну відповідальність за 
результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу 
виконавчої влади. 
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2. Члени Кабінету Міністрів України особисто несуть відповідальність за стан 
справ у доручених їм сферах державного управління. 
3. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення правопорушень несуть 
відповідальність відповідно до закону. 
4. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення корупційних правопорушень 
або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави (заборона використання службового становища в особистих цілях, 
запобігання конфлікту інтересів тощо), можуть бути звільнені Верховною 
Радою України в порядку, визначеному частиною першою статті 18 цього 
Закону. 
 

Стаття 45 1. Конфлікт інтересів 
 

1. Член Кабінету Міністрів України не повинен використовувати своє посадове 
становище в приватних інтересах. 
2. У разі виникнення у члена Кабінету Міністрів України реального чи 
потенційного конфлікту інтересів він зобов'язаний не пізніше наступного 
робочого дня письмово поінформувати про це Кабінет Міністрів України. 
3. Член Кабінету Міністрів України не може брати участь у розгляді, підготовці 
та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у 
нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів. 
4. У разі неможливості врегулювання конфлікту інтересів члена Кабінету 
Міністрів України у спосіб, передбачений частиною третьою цієї статті, та 
неусунення ним конфлікту інтересів самостійно Прем'єр-міністр України 
звертається до Верховної Ради України з поданням про звільнення з посади 
вказаного члена Кабінету Міністрів України (стосовно Міністра закордонних 
справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою 
Президента України). 
Примітка. Терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт 
інтересів", "приватний інтерес" вживаються у значенні, наведеному в Законі 
України "Про запобігання корупції". 

 
Стаття 46. Засідання Кабінету Міністрів України 

 
1. Організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є його 
засідання. 
2. Засідання Кабінету Міністрів України скликаються Прем'єр-міністром 
України. 
3. Засідання Кабінету Міністрів України вважається повноважним, якщо на 
ньому присутні більше ніж половина посадового складу Кабінету Міністрів 
України. 
4. У разі якщо міністр не має змоги взяти участь у засіданні Кабінету Міністрів 
України, з правом дорадчого голосу в засіданні бере участь заступник міністра. 
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5. Кабінет Міністрів України за пропозиціями членів Кабінету Міністрів 
України визначає інших осіб, які мають право брати участь у його засіданнях з 
правом дорадчого голосу. 
6. На засіданнях Кабінету Міністрів України головує Прем'єр-міністр України, 
а в разі його відсутності, за його дорученням - Перший віце-прем'єр-міністр 
України або віце-прем'єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом 
Міністрів України розподілом повноважень. 
7. Порядок денний засідання Кабінету Міністрів України затверджує Кабінет 
Міністрів України за пропозицією Прем'єр-міністра України. 
8. Засідання Кабінету Міністрів України стенографується, його рішення 
оформлюється протоколом, який є офіційним документом. 
9. Стенограма засідання Кабінету Міністрів України є внутрішнім робочим 
документом Кабінету Міністрів України, що має конфіденційний характер і 
використовується для складення протоколу засідання. Стенограма засідання 
Кабінету Міністрів України надається Верховній Раді України, Президенту 
України, членам Кабінету Міністрів України на їх запит. 
10. Протокол засідання надсилається членам Кабінету Міністрів України, 
Президенту України та Верховній Раді України, а також може надсилатися 
іншим суб'єктам відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України. 
 

Стаття 47. Секретаріат Кабінету Міністрів України 
 

1. Секретаріат Кабінету Міністрів України здійснює організаційне, експертно-
аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності Кабінету Міністрів України. 
2. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує підготовку та проведення 
засідань Кабінету Міністрів України та діяльність Прем'єр-міністра України, 
Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та 
міністрів України, які не очолюють міністерства. Секретаріат здійснює 
контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів законів, 
проектів актів Кабінету Міністрів України, інших документів для підготовки їх 
до розгляду Кабінетом Міністрів України. 
Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відповідно до Закону 
України "Про доступ до публічної інформації" розгляд та надання відповідей на 
запити, що надходять до Кабінету Міністрів України. 
3. Секретаріатом Кабінету Міністрів України керує Міністр Кабінету Міністрів 
України. 
4. Міністр Кабінету Міністрів України має першого заступника та заступників, 
які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів 
України за поданням Прем'єр-міністра України. 
5. Державні службовці, інші працівники Секретаріату Кабінету Міністрів 
України призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром Кабінету 
Міністрів України, крім тих, які призначаються на посаду та звільняються з 
посади Кабінетом Міністрів України, у порядку, визначеному законодавством 
про державну службу та трудовим законодавством. 
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6. Права, обов'язки і відповідальність державних службовців Секретаріату 
Кабінету Міністрів України визначаються законодавством про державну 
службу. 
7. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для 
звільнення з посад державних службовців, інших працівників Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, крім державних службовців, інших працівників 
апарату Прем'єр-міністра України, патронатних служб Першого віце-прем'єр-
міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють 
міністерство. 
8. Патронатні служби Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-
міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерство, утворюються у 
складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Державні службовці, інші 
працівники таких служб призначаються на посаду та звільняються з посади 
Міністром Кабінету Міністрів України за поданням відповідно Першого віце-
прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не 
очолює міністерство. 
9. Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджується 
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра Кабінету Міністрів 
України. 
10. Секретаріат Кабінету Міністрів України є юридичною особою і діє на 
підставі цього Закону та Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів 
України, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 
11. Кошторис та штатний розпис Секретаріату Кабінету Міністрів України 
затверджує Міністр Кабінету Міністрів України за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної 
політики, у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення 
діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Стаття 48. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, що 
утворюються Кабінетом Міністрів України 

 
1. Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повноважень 
може утворювати тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. 
2. До участі в роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів 
можуть залучатися державні службовці, а також народні депутати України, 
науковці та інші фахівці за їх згодою. 
3. Завдання, склад та організація роботи консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів визначаються Кабінетом Міністрів України. 
4. Для оплати праці фахівців, залучених до роботи в консультативних, дорадчих 
та інших допоміжних органах, можуть виділятися кошти, передбачені для 
забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України або 
відповідного центрального органу виконавчої влади. 
 

Стаття 49. Акти Кабінету Міністрів України 
 

1. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів 
України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, 
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прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає обов'язкові для 
виконання акти - постанови і розпорядження. 
2. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі 
постанов Кабінету Міністрів України. 
3. Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших 
поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України. 
4. Акти Кабінету Міністрів України, які відповідно до закону є регуляторними 
актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з 
урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності". 
5. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України. 
6. Зупинення дії акта Кабінету Міністрів України Президентом України на 
підставі пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України має 
наслідком зупинення вчинення будь-якими органами, особами дій, 
спрямованих на виконання зупиненого акта Кабінету Міністрів України, 
здійснення повноважень, визначених цим актом. 
7. Винесення Конституційним Судом України ухвали про відмову у відкритті 
провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо 
відповідності Конституції України акта Кабінету Міністрів України, ухвали про 
припинення конституційного провадження у справі або визнання акта Кабінету 
Міністрів України таким, що відповідає Конституції України, відновлює дію 
цього акта. 
Дія такого акта Кабінету Міністрів України не може бути повторно зупинена 
Президентом України на підставі пункту 15 частини першої статті 106 
Конституції України, крім випадків, якщо: 
1) акт Кабінету Міністрів України, визнаний Конституційним Судом України 
таким, що відповідає Конституції України, внаслідок внесення змін до 
Конституції України стає неконституційним; 
2) до відповідного акта Кабінету Міністрів України, щодо якого 
Конституційним Судом України було винесено ухвалу про відмову у відкритті 
конституційного провадження у справі або прийнято рішення про визнання 
його таким, що відповідає Конституції України, внесені зміни, що суперечать 
Конституції України. 
8. Акт Кабінету Міністрів України може бути оскаржений до суду в порядку та 
у випадках, установлених законом. 
 

Стаття 50. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України 
 

1. Право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України мають члени 
Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, державні 
колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. 
2. Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються міністерствами, іншими 
центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними 
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органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. 
3. Проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться на розгляд Кабінету 
Міністрів України міністерствами, центральними органами виконавчої влади 
(крім тих, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через відповідного члена Кабінету Міністрів України), державними 
колегіальними органами, місцевими державними адміністраціями. 
Проекти актів Кабінету Міністрів України можуть також вноситися в 
установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-
міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-
міністрами України. 
4. Проекти актів Кабінету Міністрів України, внесені на його розгляд, 
реєструються Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Зареєстровані 
проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться до бази даних електронної 
комп'ютерної мережі. Їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету 
Міністрів України здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. 
5. До підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України можуть залучатися 
народні депутати України, науковці та інші фахівці за їх згодою. 
6. Проекти актів Кабінету Міністрів України, що мають важливе суспільне 
значення та визначають права і обов'язки громадян України, підлягають 
попередньому оприлюдненню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. 

 
Стаття 51. Прийняття актів Кабінету Міністрів України 

 
1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на 
засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів 
від посадового складу Кабінету Міністрів України, визначеного відповідно до 
статті 6 цього Закону. Якщо проект рішення отримав підтримку рівно половини 
посадового складу Кабінету Міністрів України і за цей проект проголосував 
Прем'єр-міністр України, рішення вважається прийнятим. 
2. Після підписання акта Кабінету Міністрів України внесення до його тексту 
будь-яких змін, у тому числі виправлення орфографічних і стилістичних 
помилок, здійснюється в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті. 
 

Стаття 52. Набрання чинності актами Кабінету Міністрів України 
 

1. Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять 
інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного 
опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше 
дня їх опублікування. 
У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або 
їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не 
підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в 
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установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не встановлено 
пізніший термін набрання ними чинності. 
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх 
прийняття, якщо цими розпорядженнями не встановлено пізніший термін 
набрання ними чинності. 
3. Акти Кабінету Міністрів України з питань державної митної справи 
набирають чинності в порядку, визначеному Митним кодексом України. 
4. Акти Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного державного 
реєстру нормативно-правових актів України. 
5. Постанови Кабінету Міністрів України публікуються в Офіційному віснику 
України, газеті "Урядовий кур'єр", акти Кабінету Міністрів України також 
оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету 
Міністрів України. 
 

Розділ X  
СОЦІАЛЬНЕ ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КАБІНЕТУ 

МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

Стаття 53. Умови оплати праці та іншого забезпечення Прем'єр-міністра 
України 

 
1. Умови оплати праці Прем'єр-міністра України, його транспортного, 
медичного та іншого забезпечення на час виконання Прем'єр-міністром 
України своїх повноважень визначаються Кабінетом Міністрів України. 
Стаття 54. Умови оплати праці та відпустки членів Кабінету Міністрів 

України 
 

1. Умови оплати праці членів Кабінету Міністрів України визначаються 
відповідно до законодавства. 
2. Члени Кабінету Міністрів України мають право на щорічну відпустку 
тривалістю тридцять календарних днів. 
 
Стаття 55. Матеріально-побутове забезпечення членів Кабінету Міністрів 

України 
 

1. Член Кабінету Міністрів України забезпечується службовим транспортним 
засобом. 
2. Член Кабінету Міністрів України, не забезпечений житлом, забезпечується 
службовим житлом на час перебування на посаді. 
Службові житлові приміщення, призначені для заселення членами Кабінету 
Міністрів України, перебувають у державній власності. 
Виключення житлових приміщень, що надаються членам Кабінету Міністрів 
України на час перебування на посаді, з числа службових не допускається. 
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3. Член Кабінету Міністрів України має право на позачергове придбання 
проїзних квитків на всі види міжміського транспорту в межах території 
України. 
4. Члену Кабінету Міністрів України на період здійснення його повноважень 
видається в установленому порядку дипломатичний паспорт України. 
5. У разі смерті члена Кабінету Міністрів України надається допомога на його 
поховання. 
 

Стаття 56. Гарантії трудових прав членів Кабінету Міністрів України 
 

1. Час роботи на посаді члена Кабінету Міністрів України зараховується до 
стажу державної служби, загального і безперервного стажу роботи, стажу 
роботи (служби) за спеціальністю, стажу роботи, який дає право на 
встановлення процентних надбавок до заробітної плати та одержання 
одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на 
даному підприємстві), процентної надбавки за вислугу років, виплату 
винагороди за підсумками роботи. 
 

Стаття 57. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів 
України 

 
1. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України 
здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про 
державну службу". 
 
 

Розділ XI  
ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
2. Дія статті 57 цього Закону поширюється також на пенсіонерів з числа членів 
колишніх Ради Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів Української 
РСР, Кабінету Міністрів України, яким пенсію призначено до набрання 
чинності цим Законом. 
3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Кабінет Міністрів 
України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58, N 23, ст. 160, 
N 38, ст. 384; 2012 р., N 7, ст. 53; 2013 р., N 2, ст. 4, N 7, ст. 64, N 14, ст. 89, N 
15, ст. 97, ст. 98, N 17, ст. 147, ст. 154, N 38, ст. 499, N 47, ст. 659; 2014 р., N 4, 
ст. 61; 2013 р., N 50, ст. 693). 
4. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом їх 
положення застосовуються в частині, що не суперечить Конституції України та 
цьому Закону. 
5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування 
цього Закону: 
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1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Конституцією 
України та цим Законом; 
2) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону; 
3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із 
Конституцією України та цим Законом. 
 
  

 
Виконуючий обов'язки  
Президента України, 

Голова Верховної Ради України 

 
О. ТУРЧИНОВ 

 
м. Київ 

27 лютого 2014 року  
N 794-VII 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про місцеві державні адміністрації  
 

Відповідно до Конституції України цей Закон визначає організацію, 
повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.  
 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

Стаття 1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів 
виконавчої влади  

 
Виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у 
містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації.  
Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить 
до системи органів виконавчої влади.  
Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює 
виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.  
Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі 
визначаються окремими законами України.  
 

Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій  
 

Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-
територіальної одиниці забезпечують:  
1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;  
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;  
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 
культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного 
проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх 
національно-культурного розвитку;  
4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;  
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;  
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;  
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними 
радами повноважень.  
 

Стаття 3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій  
 

Місцеві державні адміністрації діють на засадах:  
відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;  
верховенства права;  
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законності;  
пріоритетності прав людини;  
гласності;  
поєднання державних і місцевих інтересів.  
 

Стаття 4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій  
 

Місцеві державні адміністрації є юридичними особами.  
Місцеві державні адміністрації мають печатки із зображенням Державного 
Герба України та своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.  
Місцеві державні адміністрації знаходяться відповідно в обласних і районних 
центрах, містах Києві та Севастополі.  
На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації та їх структурні 
підрозділи, вивішуються таблички з зображенням Державного Герба України та 
найменуванням розташованого там органу.  
На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації, піднімається 
Державний Прапор України.  
Зразки печаток і відповідних табличок місцевих державних адміністрацій та їх 
структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
 

Стаття 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій  
 

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих 
державних адміністрацій.  
У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих 
державних адміністрацій, а також з урахуванням вимог статті 18 Закону 
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності", їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій.  
Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації 
та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів затверджуються 
Кабінетом Міністрів України. 
 

Стаття 6. Акти місцевих державних адміністрацій  
 

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, 
актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове 
регулювання, власних і делегованих повноважень голова місцевої державної 
адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники 
структурних підрозділів - накази.  
Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх 
компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма 
органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами 
та громадянами.  
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Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є 
регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та 
оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 
 
Стаття 7. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій  

 
Правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється 
Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.  
Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією 
України, цим та іншими законами України, актами Президента України та 
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції 
та законів України, актами Кабінету Міністрів України, органів виконавчої 
влади вищого рівня, а районні державні адміністрації в Автономній Республіці 
Крим - також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
прийнятими у межах їх повноважень.  
 

II. ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ  
 

Стаття 8. Голови місцевих державних адміністрацій  
 

Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих 
державних адміністрацій.  
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду 
Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк 
повноважень Президента України.  
Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд 
Кабінету Міністрів України вносяться Прем'єр-міністром України. 
Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій на розгляд 
Кабінету Міністрів України вносяться головами відповідних обласних 
державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна кандидатура.  
У разі відхилення Президентом України поданої кандидатури відповідно 
Прем'єр-міністр України чи голова обласної державної адміністрації вносять на 
розгляд Кабінету Міністрів України нову кандидатуру.  
Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з моменту 
призначення.  
 

Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних 
адміністрацій  

 
Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються 
Президентом України у разі:  
1) порушення ними Конституції України і законів України;  
2) втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;  
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3) визнання судом недієздатним;  
4) виїзду на проживання в іншу країну;  
5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;  
6) порушення вимог несумісності;  
7) за власною ініціативою Президента України з підстав, передбачених цим 
Законом та законодавством про державну службу;  
8) висловлення недовіри більшістю (дві третини) голосів від складу відповідної 
ради;  
9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.  
Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені 
Президентом України у разі:  
1) прийняття відставки голови відповідної обласної державної адміністрації;  
2) подання Кабінету Міністрів України з підстав, передбачених законодавством 
про державну службу;  
3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної 
ради. 
4) пункт 4 частини другої статті 9 виключено 
5) пункт 5 частини другої статті 9 виключено 
Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються також у 
разі їх смерті.  
У разі обрання нового Президента України голови місцевих державних 
адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в 
установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій.  
 

Стаття 10. Заступники голів місцевих державних адміністрацій  
 

Перший заступник та заступники голів місцевих державних адміністрацій 
виконують обов'язки, визначені головами відповідних державних 
адміністрацій, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій 
їм ділянці роботи.  
Перший заступник та заступники голови обласної, районної державної 
адміністрації призначаються на посаду головою відповідно обласної, районної 
державної адміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України.  
Перші заступники та заступники голів місцевих державних адміністрацій 
заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеним головам 
місцевих державних адміністрацій у день їх призначення.  
 

Стаття 11. Керівники структурних підрозділів місцевих державних 
адміністрацій  

 
Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій 
очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед 
головами відповідних державних адміністрацій за виконання покладених на ці 
підрозділи завдань.  
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Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій 
призначаються на посаду та звільняються з посади головами відповідних 
державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади вищого 
рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
 
Стаття 12. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій  

 
На посади в місцеві державні адміністрації призначаються громадяни України, 
які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною 
мовою, регіональними мовами або мовами меншин в обсягах, достатніх для 
виконання службових обов'язків відповідно до вимог статті 11 Закону України 
"Про засади державної мовної політики". 
Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники 
структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не можуть бути 
народними депутатами України або мати інший представницький мандат, 
суміщати свою службову діяльність з іншою, в тому числі на громадських 
засадах, крім викладацької, наукової та творчої діяльності у позаробочий час, 
входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої 
організації, що має на меті одержання прибутку.  
Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні адміністрації особи, 
які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не 
погашена або не знята в установленому законом порядку.  
 

III. КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ  
 

Глава 1. Повноваження місцевих державних адміністрацій  
 

Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними 
адміністраціями  

 
До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених 
Конституцією і законами України, належить вирішення питань:  
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів 
громадян;  
2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;  
3) бюджету, фінансів та обліку;  
4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та 
здійснення державної регуляторної політики;  
5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;  
6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, 
молоді та неповнолітніх;  
7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;  
8) зовнішньоекономічної діяльності;  
9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;  
10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.  
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Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами 
до їх повноважень.  
 

Стаття 14. Здійснення місцевими державними адміністраціями 
повноважень інших органів  

 
Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого 
самоврядування, делеговані їм відповідними радами.  
Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може 
передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів 
виконавчої влади вищого рівня.  
Передача місцевим державним адміністраціям повноважень інших органів 
супроводжується передачею їм відповідних фінансових, матеріально-технічних 
та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.  
 

Стаття 15. Об'єкти управління місцевих державних адміністрацій  
 

В управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій перебувають 
об'єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку.  
У разі делегування місцевим державним адміністраціям районними чи 
обласними радами відповідних повноважень в їх управлінні перебувають також 
об'єкти спільної власності територіальних громад.  
Місцевим державним адміністраціям забороняється використовувати об'єкти 
державної власності, власності територіальних громад, що перебувають в їх 
управлінні, як заставу чи інші види забезпечення, а також здійснювати операції 
уступки вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу, дарування, 
пожертвування.  
 

Стаття 16. Здійснення державного контролю місцевими державними 
адміністраціями  

 
Місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами 
України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль за:  
1) збереженням і раціональним використанням державного майна;  
2) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних 
контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним 
відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;  
3) використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, 
рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;  
4) охороною пам'яток історії та культури, збереженням житлового фонду;  
5) додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших 
вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією;  
6) додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і 
захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил 
благоустрою;  
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7) пункт 7 статті 16 виключено  
8) додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального 
обслуговування, законодавства про захист прав споживачів;  
9) додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, 
охорони здоров'я, материнства та дитинства, сім'ї, молоді та неповнолітніх, 
соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;  
10) охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою 
мінімального розміру оплатою праці;  
11) додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації 
транспорту та дорожнього руху;  
12) додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію;  
13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні 
установи;  
14) діяльністю забудовників, пов'язаною із залученням коштів фізичних та 
юридичних осіб; 
15) виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 
оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших 
господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій; 
16) станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони). 
 
Глава 2. Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій  

 
Стаття 17. Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку  

 
Місцева державна адміністрація:  
1) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку і подає їх на 
затвердження відповідній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед 
відповідною радою про їх виконання;  
2) забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових 
ресурсів;  
3) складає необхідні для управління соціально-економічним розвитком 
відповідної території баланси трудових, матеріально-фінансових та інших 
ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива; визначає необхідний рівень 
обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних 
потреб; проводить розрахунок коштів та визначає обсяг послуг, необхідних для 
забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних 
потреб;  
4) подає раді висновки щодо доцільності розміщення на відповідній території 
нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності;  
5) вносить за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування 
пропозиції про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу 
та території цих зон;  
6) розглядає та приймає рішення за пропозиціями органів місцевого 
самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, 
організацій, розташованих на відповідній території;  
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7) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обгрунтування обсягів 
продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного 
бюджету; на пропозиції органів місцевого самоврядування формує обсяги 
продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів 
місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;  
8) розробляє та вносить пропозиції до проектів державних цільових програм, а 
також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку 
відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного 
забезпечення.  
 

Стаття 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів  
 

Місцева державна адміністрація:  
1) складає і подає на затвердження ради проект відповідного бюджету та 
забезпечує його виконання; звітує перед відповідною радою про його 
виконання;  
2) подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня 
фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, 
пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу 
між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни 
складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових 
ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для 
бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних 
потреб;  
3) отримує від усіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм 
власності інформацію, передбачену актами законодавства для складання і 
виконання бюджету;  
4) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, 
науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту 
населення, переданих у встановленому законом порядку в управління місцевій 
державній адміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або 
органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 
територіальних громад, а також заходів, пов'язаних із розвитком житлово-
комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, 
охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених 
законодавством;  
5) у спільних інтересах територіальних громад об'єднує на договірній основі 
бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій та населення для 
будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих 
підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, 
шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, 
торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних 
об'єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та 
фінансує здійснення цих заходів;  
6) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності;  
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7) визначає і встановлює норми споживання у сфері житлово-комунальних 
послуг, здійснює контроль за їх дотриманням. 
 

Стаття 19. Повноваження в галузі управління майном, приватизації, 
сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної 

політики  
 

 
Місцева державна адміністрація:  
1) здійснює на відповідній території управління об'єктами, що перебувають у 
державній власності та передані до сфери її управління, сприяє створенню на 
цих об'єктах систем управління якістю, систем екологічного управління, інших 
систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів, 
приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, 
установ і організацій, що належать до сфери її управління, а також здійснює 
делеговані відповідною радою функції управління майном, що перебуває у 
спільній власності територіальних громад;  
2) здійснює управління майном інших суб'єктів права власності в разі передачі 
його в установленому порядку;  
3) вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і організацій, що 
має важливе значення для забезпечення державних потреб, щодо його 
відчуження у власність держави;  
4) вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна, 
організовує їх виконання;  
5) забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, 
подає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням 
інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, 
будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг 
населенню, підготовкою кадрів;  
6) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у 
спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності". 
 
Стаття 20. Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального 
господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і 

зв'язку  
 

Місцева державна адміністрація:  
1) організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації 
населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;  
2) забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, 
установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв'язку, 
телебачення, радіомовлення, торгівлі та громадського харчування, побутового і 
транспортного обслуговування незалежно від форм власності;  
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3) організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг 
підприємств і організацій житлово-комунального господарства, побутового, 
торговельного обслуговування населення;  
4) організовує охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури і 
містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних 
ландшафтів;  
5) розробляє та затверджує схеми санітарного очищення в межах відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці та організовує окреме збирання 
побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини;  
6) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених 
Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо 
відповідності зазначеної документації законодавству у сфері містобудування та 
архітектури, охорони культурної спадщини. 
 

Стаття 21. Повноваження в галузі використання та охорони земель, 
природних ресурсів і охорони довкілля  

 
Місцева державна адміністрація:  
1) розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому законом 
порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення 
родючості грунтів, що перебувають у державній власності;  
2) розпоряджається землями державної власності відповідно до закону; 
3) розробляє, подає на затвердження відповідної ради та забезпечує виконання 
регіональних екологічних програм; звітує перед відповідною радою про їх 
виконання; вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних 
екологічних програм;  
4) вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням 
законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, 
організаціями і громадянами;  
5) вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо 
організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення;  
6) інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан 
довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення;  
7) організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих 
робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та 
громадян;  
8) вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення 
діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у 
разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних 
правил;  
9) розробляє і забезпечує дотримання правил користування водозабірними 
спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб 
населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання; обмежує або 
забороняє використання підприємствами питної води у промислових цілях;  
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10) здійснює контроль за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної 
цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного 
середовища та розглядає справи про адміністративні правопорушення або 
передає їх матеріали на розгляд інших державних органів у разі порушення 
законодавства про відходи;  
11) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених 
Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо 
відповідності зазначеної документації законодавству у сфері охорони 
навколишнього природного середовища. 
 

Стаття 22. Повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, 
культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді  

 
Місцева державна адміністрація:  
1) реалізовує державну політику в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, 
культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді;  
2) сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних 
програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню 
технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-
технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її 
ефективності та конкурентоспроможності; забезпечує охорону прав 
винахідників і раціоналізаторів, створення територіальних інноваційних 
центрів і технопарків;  
3) виконує програми щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти, 
здійснює загальне, керівництво закладами науки, освіти, охорони здоров'я, 
культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери її управління, їх 
матеріально-фінансове забезпечення;  
4) вживає заходів до збереження мережі закладів освіти, культури, охорони 
здоров'я, фізкультури і спорту та розробляє прогнози її розвитку, враховує їх 
при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку;  
5) вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, 
епізоотіям та їх ліквідації;  
6) організовує роботу медичних закладів по поданню допомоги населенню, 
надає у межах повноважень встановлені пільги і допомогу, пов'язані з 
охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних 
сімей;  
7) забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та 
функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного 
життя, створення умов для розвитку та використання мов інших 
національностей;  
8) бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості як курорту, 
встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;  
9) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, 
асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій.  
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Стаття 23. Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального 
захисту населення  

 
Місцева державна адміністрація:  
1) реалізує державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального 
захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких 
непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 
із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які 
внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та 
соціальної підтримки з боку держави.  
Сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному і своєчасному 
призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, поданню адресної 
соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової 
допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;  
2) створює мережу, забезпечує зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази 
центрів обліку бездомних осіб, закладів соціального захисту населення, 
підвищення рівня і якості обслуговування в них;  
3) розробляє і забезпечує виконання комплексних програм поліпшення 
обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх 
обслуговування;  
4) забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю ними освіти, 
набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, 
санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяє поданню протезно-
ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами 
пересування і реабілітації; встановлює піклування над повнолітніми 
дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;  
5) забезпечує в установленому порядку надання населенню субсидій на 
житлово-комунальні послуги;  
6) сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим 
громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам;  
7) здійснює згідно із законодавством заходи соціального патронажу щодо осіб, 
які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 
строк;  
8) вирішує питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних 
будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної 
допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз, та інвалідів першої і 
другої груп, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення 
волі на певний строк; 
9) вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування, створення 
передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, 
які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби 
батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо 
захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших 
заходів щодо соціального захисту дітей, віднесених до її компетенції законом; 
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10) здійснює відповідно до закону заходи, спрямовані на запобігання 
бездомності осіб. 
 

Стаття 24. Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та 
заробітної плати  

 
Місцева державна адміністрація:  
1) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на 
право своєчасного одержання винагороди за працю;  
2) розробляє та організовує виконання перспективних та поточних 
територіальних програм зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності 
різних груп населення від безробіття;  
3) забезпечує проведення згідно з законом громадських та тимчасових робіт для 
осіб, зареєстрованих як безробітні;  
4) забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими 
умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 
власності, якісне проведення атестації робочих місць;  
5) бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних 
тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);  
6) бере участь у залученні виробничих потужностей підприємств установ 
виконання покарань для соціально-економічного розвитку регіонів та здобуття 
засудженими професій, що користуються попитом на ринку праці;  
7) розробляє та здійснює заходи щодо реалізації державної політики сприяння 
зайнятості населення на рівні регіону; 
8) вивчає процеси, що відбуваються на ринку праці, у сфері зайнятості 
населення та професійного навчання, проводить їх оцінку, прогнозування 
попиту та пропонування робочої сили, інформування населення та органів 
виконавчої влади про стан ринку праці; 
9) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці; 
10) здійснює заходи щодо своєчасного запобігання масовому безробіттю; 
11) визначає напрями розширення в регіоні сфери застосування праці за 
рахунок створення робочих місць у пріоритетних галузях економіки, розвитку 
малого бізнесу, підприємницької діяльності, селянських (фермерських) 
господарств тощо; 
12) розробляє та здійснює заходи щодо сприяння працевлаштуванню 
вивільнених працівників, зокрема професійної орієнтації та професійного 
навчання; 
13) проводить іншу роботу із сприяння зайнятості населення. 
 
Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, 

прав і свобод громадян  
 

Місцева державна адміністрація:  
1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень 
Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України, інших органів державної влади;  
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2) забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, 
громадського порядку, боротьби зі злочинністю;  
3) забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань, контролює стан цієї 
роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і 
установах, розташованих на відповідній території;  
4) здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання 
населення;  
4 1) забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги; 
5) розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними 
нагородами України;  
6) забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних 
з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх 
справ у додержанні правил паспортної системи;  
7) проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо 
розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного 
обслуговування осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які 
потребують додаткового захисту, а також депортованих осіб, які добровільно 
повертаються в регіони їх колишнього проживання;  
8) забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, 
про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;  
9) оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, 
пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації; здійснює 
передбачені законодавством заходи, пов'язані з підтриманням у них 
громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, 
збереженням матеріальних цінностей;  
10) сприяють діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, 
під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації 
надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та 
інших матеріальних засобів і послуг;  
11) погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів в 
умовах присутності цивільного населення за участю особового складу 
Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних 
органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами 
військового управління під час планування та проведення таких заходів з 
метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 
наслідків;  
12) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних 
заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу 
Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних 
органів з використанням озброєння і військової техніки;  
13) розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд 
цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної 
документації; 
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14) перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем раннього 
виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, які підлягають обладнанню 
системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявність і готовність 
до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та 
індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх 
утримання та ведення обліку; 
15) перевіряє підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях; 
16) бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та 
адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством;  
17) розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесені до її 
відання, утворює адміністративні та спостережні комісії, координує їх 
діяльність;  
18) здійснює управління архівною справою та діловодством;  
19) пункт 19 статті 25 втратив чинність 
20) забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували 
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;  
21) забезпечує здійснення заходів щодо осіб, які відбували покарання у виді 
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної 
допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз; 
22) забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців 
відповідно до закону. 
 
Стаття 26. Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних 

відносин  
 

Місцева державна адміністрація:  
1) забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними договорами України на 
відповідній території;  
2) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту 
прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров'я, 
науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту;  
3) укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах 
компетенції, визначеної законодавством;  
4) сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, 
розташованих на її території, незалежно від форм власності;  
5) сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на 
експорт;  
6) організовує прикордонну і прибережну торгівлю;  
7) сприяє діяльності митних органів та прикордонних служб, створенню умов 
для їх належного функціонування;  
8) вносить у встановленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо 
залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу 
відповідної території.  
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Стаття 27. Повноваження в галузі оборонної роботи  
 

Місцева державна адміністрація:  
1) забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими 
особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;  
2) здійснює заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним 
захистом на відповідній території;  
3) забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів 
війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової 
служби, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової 
служби;  
4) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову 
громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;  
5) вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів 
пропуску через державний кордон України.  
 

Стаття 28. Права місцевих державних адміністрацій  
 

Для реалізації наданих повноважень місцеві державні адміністрації мають 
право:  
1) проводити перевірки стану додержання Конституції України та законів 
України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх 
посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх 
філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по 
напрямах, визначених статтею 16 цього Закону;  
2) залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення 
перевірок, підготовки і розгляду питань, що входять до компетенції місцевих 
державних адміністрацій, а також залучати громадян, суб'єктів 
господарювання, їх об'єднання, наукові установи та консультативно-дорадчі 
органи, що створені при органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування і представляють інтереси громадян та суб'єктів 
господарювання, до підготовки аналізів регуляторного впливу та виконання 
заходів з відстеження результативності регуляторних актів;  
3) одержувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних 
органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних 
партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та 
організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності;  
4) давати згідно з чинним законодавством обов'язкові для виконання 
розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філіалів та 
відділень незалежно від форм власності і громадянам з контрольованих питань, 
порушувати питання про їх відповідальність у встановленому законом порядку;  
5) звертатися до суду та здійснювати інші функції і повноваження у спосіб, 
передбачений Конституцією та законами України. 
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Стаття 29. Здійснення місцевими державними адміністраціями 
повноважень, делегованих їм обласними і районними радами  

 
Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм 
обласними і районними радами відповідно до Конституції України в обсягах і 
межах, передбачених статтею 44 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні".  
 

IV. ВІДНОСИНИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ З 
ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН, 

ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ  
 

Стаття 30. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом 
України та Кабінетом Міністрів України  

 
Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень 
відповідальні перед Президентом України.  
Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень 
відповідальні перед Кабінетом Міністрів України та підзвітні і підконтрольні 
йому.  
Голови обласних державних адміністрацій інформують Президента України і 
Кабінет Міністрів України та щорічно звітують перед ними про виконання 
місцевою державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також 
суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на 
відповідній території, вносять пропозиції з питань удосконалення чинного 
законодавства України і практики його реалізації, системи державного 
управління.  
 
Стаття 31. Відносини місцевих державних адміністрацій з міністерствами 

та іншими центральними органами виконавчої влади  
 

Місцеві державні адміністрації при здійсненні своїх повноважень у сфері 
управління взаємодіють з відповідними міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої влади.  
Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій підзвітні та 
підконтрольні відповідним міністерствам, іншим центральним органам 
виконавчої влади.  
Голови місцевих державних адміністрацій координують діяльність 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади та сприяють їм у виконанні покладених на ці органи завдань.  
З питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій керівники 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади підзвітні і підконтрольні головам відповідних місцевих державних 
адміністрацій.  
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У разі визнання міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади 
незадовільною роботу відповідного структурного підрозділу місцевої 
державної адміністрації або їх керівників міністр чи керівник іншого 
центрального органу виконавчої влади звертається з відповідним вмотивованим 
поданням до голови місцевої державної адміністрації. Голова місцевої 
державної адміністрації зобов'язаний розглянути це подання і не пізніше ніж у 
місячний термін прийняти рішення та дати обгрунтовану відповідь.  
Голова місцевої державної адміністрації має право порушувати перед 
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані 
питання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних 
органів, на підставі чого міністерство, інший центральний орган виконавчої 
влади повинен у місячний термін прийняти рішення та дати обгрунтовану 
відповідь.  
 

Стаття 32. Відносини місцевих державних адміністрацій з іншими 
органами державної влади  

 
При здійсненні повноважень місцеві державні адміністрації взаємодіють з 
іншими органами державної влади у межах Конституції та законів України.  
 

Стаття 33. Відносини обласної та районних місцевих державних 
адміністрацій  

 
Обласні державні адміністрації в межах своїх повноважень спрямовують 
діяльність районних державних адміністрацій та здійснюють контроль за їх 
діяльністю.  
Голови районних державних адміністрацій регулярно інформують про свою 
діяльність голів обласних державних адміністрацій, щорічно та на вимогу 
звітують перед ними.  
Голови обласних державних адміністрацій мають право скасовувати 
розпорядження голів районних державних адміністрацій, що суперечать 
Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду 
України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, голів 
обласних державних адміністрацій, а також міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади.  
Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації мають 
право скасовувати накази керівників відповідних структурних підрозділів 
районної державної адміністрації, що суперечать законодавству України та 
актам органів виконавчої влади вищого рівня.  
За наявності підстав, передбачених законодавством, голови обласних 
державних адміністрацій можуть порушувати питання перед Кабінетом 
Міністрів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів 
районних державних адміністрацій.  
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За результатами роботи районної державної адміністрації голова обласної 
державної адміністрації може застосовувати встановлені законодавством 
заходи заохочення до посадових осіб районної державної адміністрації.  
 
Стаття 34. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та 

районними радами  
 

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм 
відповідними обласними, районними радами.  
Делегування радами повноважень місцевим державним адміністраціям 
супроводжується передачею фінансових, матеріально-технічних та інших 
ресурсів, необхідних для їх здійснення.  
Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним радам у 
частині делегованих повноважень.  
Голови місцевих державних адміністрацій мають право вносити на розгляд 
відповідних рад питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень, та 
інші пропозиції.  
Голови обласних державних адміністрацій мають право дорадчого голосу на 
засіданнях обласних рад. Голови районних державних адміністрацій мають 
право дорадчого голосу на засіданнях районних рад.  
Голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують перед 
відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-
економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.  
Обласна та районна ради можуть висловити недовіру голові відповідної 
місцевої державної адміністрації, на підставі чого, з урахуванням пропозицій 
органу виконавчої влади вищого рівня, Президент України приймає рішення і 
дає відповідній раді обгрунтовану відповідь.  
Якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловили 
дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає відставку 
голови відповідної місцевої державної адміністрації.  
 

Стаття 35. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами 
місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами  

 
Місцеві державні адміністрації на відповідній території взаємодіють з 
сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та 
сільськими, селищними і міськими головами, сприяють у здійсненні ними 
власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань 
економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, 
зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, 
контролюють виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої 
влади, розглядають та враховують у своїй діяльності пропозиції депутатів, 
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.  
У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають 
інтереси місцевого самоврядування, про це повідомляється заздалегідь 
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відповідним органам місцевого самоврядування. Представники цих органів та 
посадові особи територіальних громад мають право брати участь у розгляді 
таких питань місцевою державною адміністрацією, висловлювати зауваження і 
пропозиції.  
Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники 
структурних підрозділів місцевої державної адміністрації або їх представники 
мають право бути присутніми на засіданнях органів місцевого самоврядування 
та бути вислуханими з питань, що стосуються їх компетенції.  
Місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у здійснення 
органами місцевого самоврядування власних повноважень.  
Для здійснення спільних програм місцеві державні адміністрації та органи 
місцевого самоврядування можуть укладати договори, створювати спільні 
органи та організації.  
 
Стаття 36. Відносини місцевих державних адміністрацій з підприємствами, 

установами та організаціями  
 

Місцеві державні адміністрації здійснюють функцію управління майном 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління. 
Голови місцевих державних адміністрацій укладають та розривають контракти 
з їх керівниками.  
Керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 
управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
призначаються та звільняються з посад за погодженням з головою відповідної 
місцевої державної адміністрації, крім керівників установ, підприємств і 
організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, 
Міністерства внутрішніх справ України, а також керівників навчальних 
закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу.  
Місцеві державні адміністрації не втручаються у господарську діяльність 
підприємств, установ і організацій, крім випадків, визначених законом.  
Місцеві державні адміністрації мають право звернутися до власника 
підприємства, установи, організації чи уповноваженої ним особи з 
вмотивованим поданням про притягнення до відповідальності їх керівників у 
разі порушення ними законів. Про результати розгляду власник чи 
уповноважена ним особа зобов'язані повідомити місцеву державну 
адміністрацію у місячний термін.  
Керівники підприємств, установ та організацій мають право звернутися до 
органів виконавчої влади вищого рівня або до суду про скасування 
розпорядження голови місцевої державної адміністрації, що суперечить 
законодавству в питаннях, що стосуються їх діяльності.  
Керівники підприємств, установ та організацій незалежно під форм власності 
зобов'язані в десятиденний термін надавати на вимогу голови місцевої 
державної адміністрації необхідну інформацію у межах, визначених законом.  
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Стаття 37. Відносини місцевих державних адміністрацій з об'єднаннями 
громадян 

 
Місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, 
громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх 
об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями для забезпечення 
прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, 
економічних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних 
і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують 
додержання законних прав таких об'єднань громадян. 
Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх 
об'єднання, організації роботодавців та їх об'єднання можуть вносити 
пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій, 
мають право брати участь у розгляді внесених ними пропозицій шляхом 
надання необхідних пояснень та обгрунтувань. 
Місцеві державні адміністрації є стороною соціального діалогу на 
територіальному рівні, сприяють розвитку соціального діалогу, відповідно до 
закону проводять консультації з іншими сторонами соціального діалогу. 
 
Стаття 38. Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами  

 
Місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і свобод 
громадян.  
Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні 
питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.  
Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані розглянути 
звернення громадян і не пізніше ніж у визначений законом термін прийняти 
рішення або дати обгрунтовану відповідь. Посадові особи проводять особистий 
прийом громадян у порядку, визначеному законом.  
Рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути 
оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, 
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду.  
 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ 
ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ  

 
Стаття 39. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій  

 
Голови місцевих державних адміністрацій:  
1) очолюють відповідні місцеві державні адміністрації, здійснюють керівництво 
їх діяльністю, несуть відповідальність за виконання покладених на місцеві 
державні адміністрації завдань і за здійснення ними своїх повноважень;  
2) представляють відповідні місцеві державні адміністрації у відносинах з 
іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, 
політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, 
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підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами 
як в Україні, так і за її межами;  
3) призначають на посади та звільняють з посад своїх заступників, керівників 
структурних підрозділів відповідно до статей 10 та 11 цього Закону;  
4) призначають на посади та звільняють з посад керівників апаратів місцевих 
державних адміністрацій та керівників структурних підрозділів апаратів 
місцевих державних адміністрацій;  
4 1) затверджують положення про апарат місцевої державної адміністрації та 
положення про її структурні підрозділи; 
5) укладають та розривають контракти з керівниками підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери управління відповідної місцевої державної 
адміністрації, або уповноважують на це своїх заступників;  
6) погоджують у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з 
посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що 
належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім 
керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших 
військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України;  
7) в межах затверджених бюджетів виступають розпорядниками коштів 
відповідних державних адміністрацій, використовуючи їх лише за цільовим 
призначенням;  
8) регулярно інформують населення про стан виконання повноважень, 
покладених на місцеву державну адміністрацію;  
9) утворюють для сприяння здійсненню повноважень місцевих державних 
адміністрацій консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та 
комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також 
визначають їх завдання, функції та персональний склад;  
10) здійснюють інші функції, передбачені Конституцією та законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої 
влади вищого рівня.  
Голови обласних державних адміністрацій у випадках, передбачених законом, 
можуть порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення 
Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, 
районної в місті, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського 
голови.  
У разі відсутності голови місцевої державної адміністрації його функції і 
повноваження виконує перший заступник голови, а у разі відсутності 
останнього - один із заступників голови місцевої державної адміністрації.  
 
Стаття 40. Повноваження перших заступників і заступників голови, інших 

посадових осіб місцевих державних адміністрацій  
 

Перші заступники та заступники голови, інші посадові особи місцевих 
державних адміністрацій здійснюють функції і повноваження відповідно до 
розподілу обов'язків, визначених головами місцевих державних адміністрацій, і 
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несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою місцевої 
державної адміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня.  
 

Стаття 41. Розпорядження голів і накази керівників структурних 
підрозділів місцевих державних адміністрацій  

 
Голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження 
одноособово і несуть за них відповідальність згідно із законодавством.  
Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру погоджуються з 
керівниками відповідних структурних підрозділів місцевих державних 
адміністрацій.  
Проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій, які 
відповідно до закону є проектами регуляторних актів, підлягають погодженню з 
територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади з питань державної регуляторної політики в порядку, 
встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності". 
Проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій 
виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення в порядку, 
передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім 
випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, 
передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після 
їх підготовки. 
Акти місцевих державних адміністрацій індивідуальної дії, прийняті в межах їх 
повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами 
не встановлено пізніший строк введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх 
виконавців, а також обов'язково оприлюднюються, крім 
внутрішньоорганізаційних актів. 
Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають 
державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому порядку і 
набирають чинності після реєстрації з моменту їх оприлюднення, якщо самими 
актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію. 
Визначені в цій статті акти місцевих державних адміністрацій підлягають 
обов'язковому оприлюдненню в порядку, установленому Законом України "Про 
доступ до публічної інформації". 
Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є 
регуляторними актами, оприлюднюються у порядку, встановленому статтею 12 
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності". 
 

Стаття 42. Організація діяльності структурних підрозділів місцевих 
державних адміністрацій  

 
Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій здійснюють 
керівництво галузями управління, несуть відповідальність за їх розвиток.  
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Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій підзвітні та 
підконтрольні головам відповідних місцевих державних адміністрацій, а також 
органам виконавчої влади вищого рівня.  
Структурні підрозділи районних державних адміністрацій підзвітні та 
підконтрольні відповідним структурним підрозділам обласної державної 
адміністрації.  
 

Стаття 43. Оскарження, зупинення дії та скасування актів місцевих 
державних адміністрацій  

 
Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції 

України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам 
Президента України та постановам Верховної Ради України, прийнятим 
відповідно до Конституції та законів України, актам Кабінету Міністрів 
України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть 
бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.  
Дія актів місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є 
регуляторними актами, або окремих положень цих актів зупиняється у разі 
невиконання або неоскарження у встановленому законом порядку рішень 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 
державної регуляторної політики про необхідність усунення порушень 
принципів державної регуляторної політики. 
Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції 
України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим 
актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за 
очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом 
України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної 
адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.  
Накази керівників структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, 
що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням 
Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної 
адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом 
виконавчої влади.  
 

Стаття 44. Апарат місцевих державних адміністрацій  
 

Для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого 
забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації, підготовки 
аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки 
виконання актів законодавства та розпоряджень місцевої державної 
адміністрації, подання методичної та іншої практичної допомоги місцевим 
державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування головою 
місцевої державної адміністрації утворюється апарат місцевої державної 
адміністрації в межах виділених бюджетних коштів.  
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Апарат місцевих державних адміністрацій очолює керівник, який 
призначається на посаду головою місцевої державної адміністрації.  
Керівник апарату місцевої державної адміністрації організовує його роботу, 
забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови місцевої державної 
адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови місцевої державної 
адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, 
виконує інші обов'язки, покладені на нього головою місцевої державної 
адміністрації. З цих питань керівник апарату місцевої державної адміністрації 
видає накази.  
Голова місцевої державної адміністрації затверджує положення та визначає 
структуру апарату, призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших 
працівників структурних підрозділів апарату.  

 
Стаття 45. Регламенти діяльності місцевих державних адміністрацій  

 
Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності місцевих державних 
адміністрацій регулюються їх регламентами, що затверджуються головами 
відповідних місцевих державних адміністрацій, з урахуванням вимог Закону 
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності". Типові регламенти місцевих державних адміністрацій 
затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
 
Стаття 46. Особливості діяльності районних державних адміністрацій в 

Автономній Республіці Крим  
 

Районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим, крім завдань, 
передбачених статтею 2 цього Закону, забезпечують виконання Конституції 
Автономної Республіки Крим, нормативно-правових актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим.  
Рада міністрів Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень 
спрямовує та контролює діяльність районних державних адміністрацій.  
Пропозиції щодо призначення на посаду або звільнення з посади голови 
районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим вносяться на 
розгляд Кабінету Міністрів України головою Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим у порядку, встановленому статтями 8, 9 і 12 цього Закону.  
Призначення першого заступника та заступників голови, а також керівників 
структурних підрозділів районної державної адміністрації в Автономній 
Республіці Крим здійснюється головою відповідної районної державної 
адміністрації за погодженням з відповідними посадовими особами Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому статтею 10 
цього Закону.  
Рада міністрів Автономної Республіки Крим має право скасовувати 
розпорядження голів відповідних районних державних адміністрацій, що 
суперечать Конституції України, законам України, іншим актам законодавства 
України, а також нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної 
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Республіки Крим, рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, що не 
суперечать законодавству України.  
За наявності підстав, визначених законодавством, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим може порушувати питання перед Президентом України і 
Кабінетом Міністрів України про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності голів відповідних районних державних адміністрацій.  
За результатами роботи районних державних адміністрацій в Автономній 
Республіці Крим Рада міністрів Автономної Республіки Крим може 
застосовувати заходи заохочення до посадових осіб відповідних районних 
державних адміністрацій.  
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у межах 
наданих йому повноважень взаємодіє з районними державними 
адміністраціями в Автономній Республіці Крим.  
 

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ  

 
Стаття 47. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

місцевих державних адміністрацій  
 

Фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється за 
рахунок Державного бюджету України.  
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників і витрати на утримання 
місцевих державних адміністрацій та їх апаратів встановлюються Кабінетом 
Міністрів України.  
Для забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій, їх структурних 
підрозділів за ними на праві управління закріплюється майно, що є державною 
власністю.  
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурних підрозділів 
місцевої державної адміністрації, в межах виділених асигнувань, визначає 
голова відповідної місцевої державної адміністрації.  

 
Стаття 48. Умови оплати праці, соціального забезпечення посадових осіб 

місцевих державних адміністрацій  
 

Посадові особи місцевих державних адміністрацій є державними службовцями, 
їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-
побутового забезпечення визначаються Законом України "Про державну 
службу".  
 

Стаття 49. Відповідальність посадових осіб місцевих державних 
адміністрацій  

 
Посадові особи місцевих державних адміністрацій несуть відповідальність 
згідно з чинним законодавством.  
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Матеріальна шкода, завдана незаконними рішеннями голів місцевих державних 
адміністрацій, наказами керівників структурних підрозділів місцевих 
державних адміністрацій, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевих 
державних адміністрацій при здійсненні ними своїх повноважень, 
відшкодовується за рахунок держави.  
Держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадової особи місцевої 
державної адміністрації, яка заподіяла шкоду, у розмірах і порядку, визначених 
законодавством.  
 
Стаття 50. Судове оскарження рішень місцевих державних адміністрацій  

 
Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти інших посадових 
осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в судовому порядку 
відповідно до закону.  
 

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.  
   

 
Президент України  

 
Л. КУЧМА  

 
м. Київ 

9 квітня 1999 року 
N 586-XIV  

 
   

 
 
  
 ЗАКОН УКРАЇНИ  
(Закон,  ВР України, від 09.04.1999,  № 586-XIV "Про місцеві державні 
адміністрації") 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про місцеве самоврядування в Україні 
 
 

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії 
місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового 
статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.  
 

Розділ I  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 
Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі  

 
Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:  
територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах 
села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними 
одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний 
адміністративний центр;  
адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, 
селище, село;  
місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з 
питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого 
голосування;  
загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для 
вирішення питань місцевого значення;  
представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), 
який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом 
представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;  
районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють 
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;  
загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради, визначений радою 
відповідно до закону;  
склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження 
яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;  
правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної ради, 
повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, 
яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;  
виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції України та цього 
Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у 
разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень 
місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами;  
органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються 
частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній 
території в межах села, селища, міста;  
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посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в органах 
місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні 
організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує 
заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;  
делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані 
органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів 
місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним 
адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;  
право комунальної власності - право територіальної громади володіти, 
доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і 
в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи 
місцевого самоврядування;  
бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - план утворення і 
використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та 
повноважень місцевого самоврядування;  
районний бюджет - план утворення і використання фінансових ресурсів, 
необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, 
селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, здійснення 
бюджетного вирівнювання;  
обласний бюджет - план утворення і використання фінансових ресурсів, 
необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, 
виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;  
поточний бюджет - доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і 
використовуються для покриття поточних видатків;  
бюджет розвитку - доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і 
використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, 
зміцнення матеріально-фінансової бази;  
мінімальний бюджет місцевого самоврядування - розрахунковий обсяг 
місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого 
самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується 
державою;  
мінімальний рівень соціальних потреб - гарантований державою мінімальний 
рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї території України;  
самооподаткування - форма залучення на добровільній основі за рішенням 
зборів громадян за місцем проживання коштів населення відповідної території 
для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру.  
 

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування  
 

1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та 
реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного 
об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно 
або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.  
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2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, 
селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх 
виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють 
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.  
 

Стаття 3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні  
 

1. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому 
самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад.  
2. Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому 
самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими 
ознаками забороняються.  
 

Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування  
 

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:  
народовладдя;  
законності;  
гласності;  
колегіальності;  
поєднання місцевих і державних інтересів;  
виборності;  
правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах 
повноважень, визначених цим та іншими законами;  
підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та 
посадових осіб;  
державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;  
судового захисту прав місцевого самоврядування.  
 

Стаття 5. Система місцевого самоврядування  
 

1. Система місцевого самоврядування включає:  
територіальну громаду;  
сільську, селищну, міську раду;  
сільського, селищного, міського голову;  
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;  
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ, міст;  
органи самоорганізації населення.  
2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або 
міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті 
ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають 
голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.  
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Стаття 6. Територіальні громади  
 

1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його 
функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.  
2. Територіальні громади сусідніх сіл можуть об'єднуватися в одну 
територіальну громаду, створювати єдині органи місцевого самоврядування та 
обирати єдиного сільського голову.  
3. Добровільне об'єднання територіальних громад відбувається за рішенням 
місцевих референдумів відповідних територіальних громад сіл. Таке рішення є 
наданням згоди на створення спільних органів місцевого самоврядування, 
формування спільного бюджету, об'єднання комунального майна.  
4. Вихід із складу сільської громади здійснюється за рішенням референдуму 
відповідної територіальної громади.  
5. У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють 
як суб'єкти права власності.  
 

Стаття 7. Місцевий референдум  
 

1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою 
питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.  
2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене 
Конституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого 
самоврядування.  
3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені 
законом до відання органів державної влади.  
4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання 
на відповідній території.  
5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік 
питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про 
референдуми.  
 

Стаття 8. Загальні збори громадян  
 

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої 
участі у вирішенні питань місцевого значення.  
2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого 
самоврядування в їх діяльності.  
3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання 
визначається законом та статутом територіальної громади.  
 

Стаття 9. Місцеві ініціативи  
 

1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в 
порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання 
місцевого самоврядування.  
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2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається 
представницьким органом місцевого самоврядування або статутом 
територіальної громади з урахуванням вимог Закону України "Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".  
3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, 
підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів 
ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.  
4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої 
ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким органом 
місцевого самоврядування або статутом територіальної громади.  
 

Стаття 10. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування  
 

1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що 
представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в 
їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені 
Конституцією України, цим та іншими законами.  
2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у 
межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими 
законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, 
міськими радами.  
3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські 
голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом 
розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими 
законами.  
4. Порядок формування та організація діяльності рад визначаються 
Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами 
територіальних громад.  
5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється 
відповідною радою у межах загальної чисельності, визначеної типовими 
штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.  
 

Стаття 11. Виконавчі органи рад  
 

1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у 
разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші 
створювані радами виконавчі органи.  
2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є 
підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення 
делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також 
підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.  
3. У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують 
до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської 
ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції 
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виконавчого органу ради (крім розпоряджання земельними та природними 
ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.  
 

Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова  
 

1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою 
територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну 
територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.  
2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною 
територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого 
права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і 
здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень 
сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих 
виборах, визначається Конституцією України.  
3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної 
сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.  
4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої 
ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на 
громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, 
наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та 
суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.  
5. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та 
гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо 
інше не встановлено законом.  
 

Стаття 13. Громадські слухання  
 

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання - 
зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого 
самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть 
заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань 
місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.  
2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.  
3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають 
обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.  
4. Порядок організації громадських слухань визначається статутом 
територіальної громади.  
 

Стаття 14. Органи самоорганізації населення  
 

1. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) ради можуть 
дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та 
інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної 
компетенції, фінансів, майна.  



 127

2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації 
населення за місцем проживання визначаються законом.  
 

Стаття 15. Форми добровільного об'єднання органів місцевого 
самоврядування  

 
1. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення 
своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть 
об'єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні 
об'єднання, які підлягають реєстрації відповідно до законодавства в 
центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських 
формувань.  
2. Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть входити до 
відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних об'єднань органів 
місцевого самоврядування.  
3. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів місцевого 
самоврядування не можуть передаватися владні повноваження органів 
місцевого самоврядування.  
 

Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи 
місцевого самоврядування  

 
1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим 
та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно 
і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.  
2. Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі 
повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є 
підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.  
3. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і 
нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні 
ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 
районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в 
управлінні районних і обласних рад.  
4. Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і 
фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у 
містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах 
громад. У разі якщо територіальна громада району в місті внаслідок 
референдуму не прийме рішення про передачу права управління майном та 
фінансами відповідній міській раді, а територіальна громада міста або міська 
рада не прийняла рішення про створення органів місцевого самоврядування 
районів у місті міська рада здійснює управління майном та фінансовими 
ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, та несе 
відповідальність перед громадою відповідного району у місті.  
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5. Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної 
власності здійснюють відповідні ради.  
6. Місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до Державного 
бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих 
бюджетів.  
7. Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов і 
особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі 
повноваження та власні бюджетні кошти.  
8. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення) рада може 
наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, 
передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, 
необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх 
виконанням.  
9. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають 
печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, 
рахунки в установах банків України.  
 
Стаття 17. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, 
установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності 

відповідних територіальних громад  
 

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та 
організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних 
територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності 
та підконтрольності органам місцевого самоврядування.  
 
Стаття 18. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, 
установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності 

відповідних територіальних громад  
 

1. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами 
та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних 
територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на 
засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого 
самоврядування законом.  
2. З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх 
вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у 
комунальній власності відповідних територіальних громад, надають відповідну 
інформацію.  
3. Органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою щодо 
перевірок, а також організовувати проведення перевірок на підприємствах, в 
установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, з 
питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.  
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Стаття 18 1. Відносини органів місцевого самоврядування із судами 
загальної юрисдикції 

 
Орган місцевого самоврядування може бути позивачем та відповідачем у судах 
загальної юрисдикції, зокрема, звертатися до суду, якщо це необхідно для 
реалізації його повноважень і забезпечення виконання функцій місцевого 
самоврядування. 
 

Стаття 19. Статут територіальної громади села, селища, міста  
 

1. З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-
економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування 
представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції 
України та в межах цього Закону може прийняти статут територіальної громади 
села, селища, міста.  
2. Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в центральному 
органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 
реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань.  
3. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту територіальної 
громади може бути його невідповідність Конституції та законам України. 
Відмова в реєстрації статуту територіальної громади може бути оскаржена в 
судовому порядку.  
 

Стаття 20. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування  

 
Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен 
призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у 
здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних 
повноважень.  
 

Стаття 21. Обмеження прав територіальних громад на місцеве 
самоврядування  

 
Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування згідно з 
Конституцією та законами України може бути застосоване лише в умовах 
воєнного чи надзвичайного стану.  
 
Стаття 22. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і 

областей  
 

1. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну символіку (герб, 
прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та 
інші місцеві особливості і традиції.  
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2. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст 
районними, обласними радами може бути затверджена символіка відповідно 
району, області.  
3. Зміст, опис та порядок використання символіки територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районів і областей визначаються відповідною радою згідно з 
законом.  
 

Стаття 23. Підняття Державного Прапора України  
 

На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімається 
Державний Прапор України.  
 

Стаття 24. Законодавство про місцеве самоврядування  
 

1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається 
Конституцією України, цим та іншими законами, які не повинні суперечити 
положенням цього Закону.  
2. Правовий статус місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі, а 
також в Автономній Республіці Крим визначається Конституцією України та 
цим Законом з особливостями, передбаченими законами про міста Київ і 
Севастополь.  
3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і 
законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в 
Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної 
Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої 
компетенції.  
 

Розділ II  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ  
 

Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад  
 

Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад  
 

Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, 
віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.  
 

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад  
 

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради 
вирішуються такі питання:  
1) затвердження регламенту ради;  
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2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та 
зміна їх складу, обрання голів комісій;  
3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, 
затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого 
комітету та його розпуск;  
4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, 
передбаченому цим Законом; 
5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови 
структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її 
виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом 
Міністрів України, витрат на їх утримання;  
6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших 
виконавчих органів ради;  
7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його 
виконання, з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";  
8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і 
звільнення їх керівників;  
9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність 
виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення 
державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;  
10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;  
11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів 
ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;  
12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними 
доручень ради;  
13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;  
14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата 
ради в порядку, встановленому законом;  
15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції 
чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, 
прийнятим у межах її повноважень;  
16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень 
сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом;  
17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;  
18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;  
19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення 
референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та 
сільського, селищного, міського голови;  
20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення 
окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а 
також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, 
необхідних для їх здійснення;  
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21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших 
форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з 
них;  
22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з 
інших питань місцевого самоврядування;  
23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження 
звіту про виконання відповідного бюджету;  
24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу 
України;  
26) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;  
27) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету; 
  
28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг 
по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;  
29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до 
комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки 
прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;  
30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального 
майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів 
комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, 
порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення 
питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого 
майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у 
процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку 
розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права 
комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та 
перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності 
відповідної територіальної громади;  
Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності 
здійснюється за рішенням місцевої ради. 
31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо 
управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної 
територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх 
здійснення;  
32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з 
іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного 
фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, 
визначення повноважень цих органів (служб);  
33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення 
підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з 
іноземними інвестиціями;  
33 1) прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва 
територіальних громад, суб'єктом якого є територіальна громада села, селища, 
міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України "Про співробітництво 
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територіальних громад", щодо схвалення проекту договору про співробітництво 
та інших рішень, пов'язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону 
співробітництва територіальних громад; 
33 2) заслуховування звітів, пов'язаних із здійсненням відповідно до Закону 
України "Про співробітництво територіальних громад" співробітництва 
територіальних громад, суб'єктом якого є територіальна громада села, селища, 
міста; 
34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;  
35) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового 
кодексу України;  
36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне 
використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування 
такого дозволу;  
37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 
особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів 
щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, 
історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або 
культури, які охороняються законом;  
38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, 
селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення 
відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими 
нормативами включає відповідну територію;  
39) пункт 39 частини першої статті 26 виключено  
39 1) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету 
установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і 
звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом 
порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної 
первинної правової допомоги; 
40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх 
справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 
порядку та результати діяльності на відповідній території;  
41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в 
межах і порядку, визначених цим та іншими законами;  
42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, 
генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої 
містобудівної документації;  
43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою 
від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;  
44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою 
території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі 
на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких 
передбачено адміністративну відповідальність;  



 134

45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі 
стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено 
адміністративну відповідальність;  
45 1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні 
заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу 
Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних 
органів з використанням озброєння і військової техніки;  
46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших 
зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з 
цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента 
України або Кабінету Міністрів України;  
47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів 
територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим 
Законом;  
48) затвердження статуту територіальної громади;  
49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок 
використання символіки територіальної громади;  
50) прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону 
України "Про засади державної мовної політики"; 
51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та 
прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а 
також щодо придбання об'єктів державної власності;  
52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної 
служби;  
53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта 
депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;  
54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами 
відповідно до законодавства;  
55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах 
певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально 
обладнаними для цього транспортними засобами;  
56) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних 
засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування 
транспортних засобів.  
2. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним поділом), 
крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:  
1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах (у 
разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних 
громад районів у містах;  
2) встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку на 
спеціальних бюджетних рахунках районів міста.  
3. Частина третя статті 26 втратила чинність  
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Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських,  
селищних, міських рад  

 
Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного 

розвитку, планування та обліку  
 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:  
а) власні (самоврядні) повноваження:  
1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, 
селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на 
затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і 
результати виконання цих програм;  
2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку 
відповідної території, ефективного використання природних, трудових і 
фінансових ресурсів;  
3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових 
доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і 
культурним розвитком відповідної території, а також визначення потреби у 
місцевих будівельних матеріалах, паливі;  
4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до 
комунальної власності відповідних територіальних громад, внесення до них 
зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;  
5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого 
значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації 
та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у 
разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;  
6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення 
пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку 
відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній 
території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним 
розвитком території, задоволенням потреб населення;  
7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-
економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи на відповідній 
території;  
8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, 
виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на 
підприємствах, в установах та організаціях;  
9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення 
порядку і умов витрачання коштів цих фондів;  
б) делеговані повноваження:  
1) участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, 
встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності"; 
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2) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не 
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, 
здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні 
та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до 
відповідних органів;  
3) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на 
відповідній території;  
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг. 
 

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін  
 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:  
а) власні (самоврядні) повноваження:  
1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження 
відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді 
письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання 
відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і 
пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів;  
2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на 
побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване 
водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових 
відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого 
постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, 
послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які 
встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;  
3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку 
використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності 
територіальних громад;  
4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого 
бюджету;  
5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та 
коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, 
ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої 
інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного 
середовища;  
6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та 
інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного 
фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення 
інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;  
7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння 
місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена законодавством;  
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8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для 
паркування транспортних засобів;  
б) делеговані повноваження:  
1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо 
платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від 
форм власності;  
2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;  
3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.  
 

Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю  
 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:  
а) власні (самоврядні) повноваження:  
1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до 
комунальної власності відповідних територіальних громад;  
2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків 
підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних 
територіальних громад;  
3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та 
організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;  
4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов 
відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та 
переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; 
організація виконання цих програм; підготовки і внесення на розгляд ради 
пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку 
об'єктів, які можуть надаватися у концесію;  подання раді письмових звітів про 
хід та результати відчуження комунального майна;  
б) делеговане повноваження:  
погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду 
керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній 
території, які перебувають у державній власності.  
 
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, громадського  
харчування, транспорту і зв'язку  

 
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:  
а) власні (самоврядні) повноваження:  
1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, 
торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у 
комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх 
належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості 
послуг населенню;  
2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення 
житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що 
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належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання 
нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;  
3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які 
мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у 
тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; 
подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та 
ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків;  
4) прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та 
майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю 
за їх діяльністю відповідно до закону;  
5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної 
власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, 
електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань 
водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за 
якістю питної води;  
6) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження 
побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;  
7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах 
з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; 
здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації 
озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку 
громадян;  
7 1) прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування 
майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і 
дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених 
правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, 
обладнання та функціонування майданчиків для паркування; 
8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;  
9) встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств 
комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового 
обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних 
територіальних громад;  
10) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського 
транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно 
транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених 
законодавством;  
11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць 
поховання та їх охорони;  
12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не 
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до 
участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку;  
13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення 
реклами;  
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14) сприяння діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України;  
15) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та 
впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;  
16) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;  
17) видача дозволу на порушення об'єктів благоустрою у випадках та порядку, 
передбачених законом; 
б) делеговані повноваження:  
1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств 
житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, 
побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку;  
2) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною 
експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами 
житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, 
побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, 
використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм 
власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих 
підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними 
дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів 
з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства; 
3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав 
споживачів;  
4) встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму 
роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та 
організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;  
5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його 
використанням;  
6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального 
захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;  
7) здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням 
житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, 
розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;  
8) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та 
комунальних організацій;  
9) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм 
власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких 
приміщень для задоволення потреб територіальної громади;  
10) облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм 
власності; 
11) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням 
Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України 
службових жилих приміщень, житлової площі та інших об'єктів, житлово-
комунальних послуг; здійснення контролю за їх використанням та наданням 
послуг;  
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12) здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного 
державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 

 
Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва  

 
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:  
а) власні (самоврядні) повноваження:  
1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, 
реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-
культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;  
2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній 
організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, 
реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності;  
3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до 
планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на відповідній території;  
4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної 
індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та 
реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного 
обслуговування;  
5) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень 
ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних 
потреб, визначених містобудівною документацією;  
6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих 
містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої 
містобудівної документації;  
7) встановлення на відповідній території режиму використання та забудови 
земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;  
8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування 
щодо комплексної забудови населених пунктів;  
9) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови 
земельних ділянок;  
10) проведення громадського обговорення містобудівної документації;  
б) делеговані повноваження:  
1) участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у 
порядку та у випадках, встановлених законом; 
2) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного 
кадастру населених пунктів;  
3) здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням 
законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та 
забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, 
будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і 
проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому 
природному середовищу;  
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4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і 
споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу 
небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;  
5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, 
архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних 
комплексів, природних заповідників;  
6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування.  
2. Частину другу статті 31 виключено  

 
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я,  

культури, фізкультури і спорту  
 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:  
а) власні (самоврядні) повноваження:  
1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і 
спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або 
передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, 
організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;  
2) забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; 
створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх 
здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці 
учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних 
закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;  
3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності 
фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, 
залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших 
джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням;  
4) забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних 
працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених 
органами місцевого самоврядування, за рахунок видатків відповідних місцевих 
бюджетів;  
5) вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на 
пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та 
лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;  
6) організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, 
культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать 
територіальним громадам або передані їм;  
7) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків 
традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, 
художніх промислів і ремесел;  
8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, 
асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері 
охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;  
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9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем 
проживання населення та в місцях масового відпочинку;  
б) делеговані повноваження:  
1) забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності 
освіти і медичного обслуговування на відповідній території, можливості 
отримання освіти державною мовою, а в межах території, на якій поширена 
регіональна мова, - цією регіональною мовою або мовою меншини згідно з 
нормами статті 20 Закону України "Про засади державної мовної політики"; 
2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного 
обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних 
закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби 
та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на 
підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації 
кадрів, залучення роботодавців до надання місць для проходження виробничої 
практики учнями професійно-технічних навчальних закладів;  
3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення;  
4) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;  
5) надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладів державної або комунальної форми власності у 
працевлаштуванні; 
6. Забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів I - III 
групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які 
отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім'ям", які навчаються в державних і 
комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення 
умов для самоосвіти; 
7) організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;  
8) вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне 
утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-
інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-
технічних навчальних закладах та утримання за рахунок держави осіб, які 
мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в 
масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання 
громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при 
школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим 
днем);  
9) вирішення питань про надання неповнолітнім, учням, студентам, 
пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування 
об'єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку 
компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на 
пільгових умовах;  
10) забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та 
використання культурного надбання;  
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11) внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування 
індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я.  

 
Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища  
 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:  
а) власні (самоврядні) повноваження:  
1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки 
земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, 
вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, 
що перебувають у власності територіальних громад; визначення в 
установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та 
організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші 
екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та 
санітарними мережами відповідних населених пунктів;  
2) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм 
охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних 
програм охорони довкілля;  
3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень 
про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення 
пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та 
інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову 
цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;  
4) справляння плати за землю;  
б) делеговані повноваження:  
1) здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного 
законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів 
загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;  
2) підпункт 2 пункту "б" частини першої статті 33 виключено 
3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;  
4) погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання 
природних ресурсів загальнодержавного значення;  
5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;  
6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в 
установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та 
організацій, а також населення; 
7) визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;  
7 1) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у 
сфері поводження з відходами;  
8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом 
порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування;  
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9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;  
10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених 
документацією із землеустрою; 
11) створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних 
автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі 
загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної 
системи забезпечення доступу до екологічної інформації;  
12) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами 
вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд 
справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на 
розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.  
2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного 
значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї 
статті, належить координація на відповідній території діяльності спеціально 
уповноважених державних органів управління з охорони природи.  

 
Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення  

 
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:  
а) власні (самоврядні) повноваження:  
1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень 
додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального 
захисту населення;  
2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги 
інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних 
такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також 
військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової 
служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у 
будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту 
житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у 
першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, 
садівництва та городництва;  
3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів 
будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у 
спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також 
безоплатного харчування;  
4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів 
ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни 
та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання 
допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених 
законодавством;  
б) делеговані повноваження:  
1) підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм 
поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, 
територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності 
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різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у 
розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов 
праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються 
відповідно районними, обласними радами;  
2) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо 
поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни 
та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, 
військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або 
відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян 
похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в 
будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, 
що залишились без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян;  
3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, 
пов'язаних з охороною материнства і дитинства;  
4) вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і 
піклування;  
5) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які 
постраждали від стихійного лиха;  
6) вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і 
пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в 
інших випадках, передбачених законодавством;  
7) організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, 
зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у 
вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що 
належать до комунальної власності, а також за договорами - на підприємствах, 
в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;  
8) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту 
працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому 
числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за 
якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-
правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до 
законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах; 
9) участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні 
територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні 
колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та 
організацій, розташованих на відповідній території; повідомна реєстрація в 
установленому порядку колективних договорів і територіальних угод 
відповідного рівня; 
10) встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати 
щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми 
громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного 
стороннього догляду;  
11) здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, 
установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність 
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вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про 
потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках;  
12) прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та 
організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, 
організація їх професійної підготовки, а також погодження ліквідації таких 
робочих місць; 
13) підпункт 13 пункту "б" частини першої статті 34 виключено 
14) здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо 
осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 
певний строк;  
15) організація надання соціальних послуг бездомним особам; 
16) здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання 
бездомності осіб. 
2. До відання виконавчих органів сільських, селищних рад, крім повноважень, 
зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, належить також вирішення 
питань щодо надання працівникам освіти, культури, охорони здоров'я, іншим 
категоріям громадян, які працюють у сільській місцевості, встановлених 
законодавством пільг.  
 

Стаття 35. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності  
 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:  
а) власні (самоврядні) повноваження:  
1) укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством 
порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію 
продукції, виконання робіт і надання послуг;  
2) сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та 
організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм 
власності;  
3) сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними 
партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших 
об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;  
б) делеговані повноваження:  
1) організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі;  
2) створення умов для належного функціонування органів доходів і зборів, 
сприяння їх діяльності;  
3) забезпечення на відповідній території в межах наданих повноважень 
реалізації міжнародних зобов'язань України.  
 

Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи  
 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі 
делеговані повноваження:  
1) сприяння організації призову громадян на строкову військову та 
альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді 
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до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та 
спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу 
військового комісара про оголошення мобілізації;  
2) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в 
установах та організаціях відповідно до законодавства;  
3) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною 
підготовкою та цивільним захистом, на відповідній території;  
4) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням 
військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України 
службових приміщень і жилої площі, інших об'єктів, комунально-побутових 
послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг;  
5) сприяння організації виробництва і поставкам у війська підприємствами та 
організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, 
послуг, енергоресурсів;  
6) здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування 
пунктів пропуску через Державний кордон України;  
7) сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні 
відповідного режиму на державному кордоні;  
8) здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення.  
 

Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-
територіального устрою  

 
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі 
власні (самоврядні) повноваження:  
1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування 
(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів 
та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту;  
2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань 
адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, 
визначених законом.  
 
Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку,  

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян  
 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:  
а) власні (самоврядні) повноваження:  
1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно 
до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, 
вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх 
утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, 
створення для них необхідних житлово-побутових умов;  



 148

2) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, 
внутрішніх справ, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби 
України;  
3) внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності 
посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх 
виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;  
4) звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, 
інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 
які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування;  
5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно 
до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за 
рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність 
працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-
технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-
побутових умов;  
7) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру;  
8) розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного 
забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб;  
9) організація в установленому порядку навчання особового складу 
комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб 
громадських організацій;  
10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених 
у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин 
юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних 
документів, що не належать до Національного архівного фонду;  
б) делеговані повноваження:  
1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, 
здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та 
організаціях незалежно від форм власності;  
2) вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до 
закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності 
підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх 
здоров'я, збереження матеріальних цінностей; 
3) вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, 
маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових 
заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського 
порядку;  
3 1) погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в 
умовах присутності цивільного населення за участю особового складу 
Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних 
органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодія з органами 
військового управління під час планування та проведення таких заходів з 
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метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 
наслідків відповідно до закону;  
4) розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх 
відання; утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі 
злочинністю, спрямування їх діяльності;  
5) вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, 
державна реєстрація актів цивільного стану (за винятком виконавчих органів 
міських (крім міст обласного значення) рад);  
6) підпункт 6 пункту "б" частини першої статті 38 виключено 
7) реєстрація у встановленому порядку місцевих об'єднань громадян, органів 
територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно 
до законодавства.  
2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного 
значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї 
статті, належить:  
1) утворення служб у справах дітей та спостережної, спрямування їх діяльності;  
2) сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил 
паспортної системи;  
3) вирішення спільно з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ 
України питань щодо створення належних умов для служби та відпочинку 
особовому складу органів внутрішніх справ;  
4) зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве 
значення, і управління архівною справою та діловодством на відповідній 
території;  
5) здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до 
закону. 

 
Стаття 38 1. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової 

допомоги  
 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері 
надання безоплатної первинної правової допомоги належать такі власні 
(самоврядні) повноваження:  
1) утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної 
первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громади;  
2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо утворення установ з 
надання безоплатної первинної правової допомоги, вирішення питань про 
чисельність працівників таких установ, про витрати на їх утримання, 
здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, надання для їх 
функціонування необхідних приміщень;  
3) забезпечення координації діяльності установ з надання безоплатної 
первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці;  
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4) здійснення фінансування установ з надання безоплатної первинної правової 
допомоги та контролю за використанням коштів такими установами за 
призначенням;  
5) розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної правової 
допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до їх компетенції, 
відповідно до закону;  
6) надання роз'яснень положень законодавства та консультацій щодо порядку 
звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги;  
7) забезпечення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної 
правової допомоги;  
8) залучення на підставі договорів адвокатів, фізичних та юридичних осіб 
приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;  
9) координація діяльності з місцевими органами виконавчої влади та 
територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо 
надання безоплатної первинної правової допомоги;  
10) надання документів та інших матеріалів або їх копій, необхідних у зв'язку з 
наданням безоплатної вторинної правової допомоги;  
11) організація семінарів, конференцій з питань безоплатної первинної правової 
допомоги.  
2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад взаємодіють з центрами з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та надають їм сприяння в 
межах своїх повноважень. 
 

Стаття 39. Повноваження щодо відзначення державними нагородами 
України  

 
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають клопотання 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і вносять у 
встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подання про 
нагородження державними нагородами України.  

 
Стаття 40. Інші повноваження виконавчих органів сільських,  

селищних, міських рад  
 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім повноважень, 
передбачених цим Законом, здійснюють й інші надані їм законом 
повноваження.  
 

Стаття 41. Особливості повноважень районних у містах рад та  
їх виконавчих органів  

 
1. Питання організації управління районами в містах належать до компетенції 
міських рад.  
2. Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх виконавчі органи відповідно 
до Конституції та законів України здійснюють управління рухомим і 
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нерухомим майном та іншими об'єктами, що належать до комунальної 
власності територіальних громад районів у містах, формують, затверджують, 
виконують відповідні бюджети та контролюють їх виконання, а також 
здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом, в обсягах і межах, 
що визначаються міськими радами.  
3. Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів 
визначаються відповідними міськими радами за узгодженням з районними у 
містах радами з урахуванням загальноміських інтересів та колективних потреб 
територіальних громад районів у містах.  
4. Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у місті рад та їх 
виконавчих органів не може змінюватися міською радою без згоди відповідної 
районної у місті ради протягом даного скликання.  
5. Порядок формування, структура, форми діяльності районних у містах рад та 
їх органів визначаються відповідно до цього та інших законів.  
 

Глава 3. Сільський, селищний, міський голова  
 

Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови  
 

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з 
моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою 
комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. 
Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день 
відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на 
наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту 
вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім 
випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин 
першої та другої статті 79 цього Закону.  
2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з 
достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі 
неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, 
селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, 
міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює 
зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень 
сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень 
сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах 
відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, 
селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.  
3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути 
припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що 
має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день 
після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови 
особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, 
селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з 
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клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, 
міського голови.  
Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у 
дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень 
відповідного сільського, селищного, міського голови. 
4. Сільський, селищний, міський голова:  
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів 
виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів 
України, виконання актів Президента України та відповідних органів 
виконавчої влади;  
2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її 
виконавчого комітету;  
3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;  
4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря 
ради;  
5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад 
виконавчого комітету відповідної ради;  
6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів 
ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених 
відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;  
7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;  
8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і 
головує на пленарних засіданнях ради;  
9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-
економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань 
самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з 
інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою 
програми, бюджет та звіти про їх виконання;  
10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та 
інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що 
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім 
керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;  
11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;  
11 1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої 
установи з надання безоплатної первинної правової допомоги; 
11 2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника 
установи з надання безоплатної первинної правової допомоги; 
12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її 
виконавчого комітету;  
13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за 
призначенням, визначеним радою;  
14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у 
відносинах з державними органами, іншими органами місцевого 
самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та 
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організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у 
міжнародних відносинах відповідно до законодавства;  
15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів 
місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної 
громади, а також повноваження ради та її органів;  
16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету 
договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної 
компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;  
17) веде особистий прийом громадян;  
18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо 
розгляду звернень громадян та їх об'єднань;  
18 1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України 
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності"; 
19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та 
іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або 
не віднесені радою до відання її виконавчих органів;  
20) видає розпорядження у межах своїх повноважень. 
21) пункт 21 частини четвертої статті 42 втратив чинність 
22) пункт 22 частини четвертої статті 42 втратив чинність 
5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за 
здійснення наданих йому законом повноважень.  
6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є 
підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, 
відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими 
органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним 
відповідним органам виконавчої влади. Сільський, селищний, міський голова 
щорічно звітує відповідно сільській, селищній, міській раді про здійснення 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими 
органами відповідної ради. 
7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про 
свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з 
громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради 
сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою 
про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.  

 
Глава 4. Повноваження районних і обласних рад  

 
Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами  

виключно на їх пленарних засіданнях  
 

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються 
такі питання:  
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1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради та 
першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з посади;  
2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх 
складу, обрання голів комісій;  
3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї;  
4) затвердження за пропозицією голови ради структури виконавчого апарату 
ради, його чисельності, встановленої відповідно до типових штатів, 
затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради та її 
виконавчого комітету;  
5) затвердження регламенту ради;  
6) затвердження плану роботи ради, з урахуванням вимог статті 32 Закону 
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності", заслуховування звіту про його виконання;  
7) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і 
звільнення їх керівників;  
8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада 
утворює, обирає та призначає;  
9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;  
10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата 
ради в порядку, встановленому законодавством;  
11) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;  
12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо 
проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних 
інтересів;  
13) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення 
всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого 
самоврядування;  
14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок 
використання символіки району, області;  
15) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших 
форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із 
них;  
16) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку 
відповідно району, області, цільових програм з інших питань, заслуховування 
звітів про їх виконання;  
17) затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до 
них, затвердження звітів про їх виконання;  
18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, 
субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст 
обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення;  
19) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в 
оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які 
забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в 
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управлінні районних, обласних рад, а також придбання таких об'єктів в 
установленому законом порядку;  
20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління 
об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у 
містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і 
звільнення їх керівників;  
21) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;  
22) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне 
використання природних ресурсів відповідно районного, обласного значення, а 
також про скасування такого дозволу;  
23) встановлення правил користування водозабірними спорудами, 
призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, 
зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони 
використання підприємствами питної води у промислових цілях;  
24) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 
особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про 
оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, 
культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які 
охороняються законом;  
25) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських рад 
рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у 
статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;  
26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в 
межах і в порядку, визначених законом;  
27) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям 
окремих повноважень районних, обласних рад;  
28) заслуховування звітів голів місцевих державних адміністрацій, їх 
заступників, керівників структурних підрозділів місцевих державних 
адміністрацій про виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення 
місцевими державними адміністраціями делегованих їм радою повноважень;  
29) прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної 
адміністрації;  
30) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів 
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які 
обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також 
повноваження районних, обласних рад та їх органів;  
31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови 
відповідної місцевої державної адміністрації;  
32) надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про 
передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад, у державну 
власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності; 
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33) пункт 33 частини першої статті 43 втратив чинність 
34) пункт 34 частини першої статті 43 втратив чинність 
35) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта 
депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;  
36) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх 
справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 
порядку та результати діяльності на відповідній території;  
37) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються 
підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, 
представництво інтересів яких здійснює відповідна районна чи обласна рада, а 
також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) 
цілісними майновими комплексами таких підприємств. 
2. Районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на пленарних 
засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим та іншими законами.  
3. Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, виключно на пленарних 
засіданнях обласних рад вирішуються такі питання:  
1) пункт 1 частини третьої статті 43 виключено 
2) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань боротьби зі 
стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення 
адміністративну відповідальність;  
3) пункт 3 частини третьої статті 43 виключено 
4) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про 
поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом.  
4. Частина четверта статті 43 втратила чинність 

 
Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним 

місцевим державним адміністраціям  
 

1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним 
адміністраціям такі повноваження:  
1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-
економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, цільових 
програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних 
меншин - також програм їх національно-культурного розвитку, проектів 
рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення 
виконання рішень ради;  
2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм економічного, 
науково-технічного, соціального та культурного розвитку України;  
3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку 
відповідної території, ефективного використання природних, трудових і 
фінансових ресурсів;  
4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових 
показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;  
5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області;  
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6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та 
організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також 
бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на 
пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів 
місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони 
навколишнього природного середовища;  
7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та 
організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в 
обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи;  
8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського 
транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно 
транзитного пасажирського транспорту;  
9) підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку 
території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, 
визначених містобудівною документацією;  
10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та культури, 
архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних 
комплексів, природних заповідників місцевого значення;  
11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються 
сільськими, селищними, міськими радами;  
12) видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і 
обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів;  
13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, 
охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння 
відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-
культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих 
спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та 
неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, 
культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді;  
14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації 
територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших 
територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до 
відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, 
що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками 
історії або культури, які охороняються законом;  
15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в 
установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та 
організацій, а також населення; 
16) координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних 
органів;  
17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку 
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок; 
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18) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності 
регуляторних актів, прийнятих районними, обласними радами.  
2. Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, обласні ради 
делегують обласним державним адміністраціям такі повноваження:  
1) визначення відповідно до закону розміру відрахувань підприємствами, 
установами та організаціями, що надходять на розвиток шляхів загального 
користування в області;  
2) погодження у випадках, передбачених законом, з відповідними сільськими, 
селищними, міськими радами питань щодо розподілу коштів за використання 
природних ресурсів, які надходять до фондів охорони навколишнього 
природного середовища;  
3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а 
також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених 
законом;  
4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про заборону 
використання окремих природних ресурсів загального користування;  
5) визначення відповідно до законодавства режиму використання територій 
рекреаційних зон;  
6) затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих на 
відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у 
довкілля та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законом.  
 
Глава 5. Порядок формування, організація роботи органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування  
 

Стаття 45. Порядок формування рад  
 

1. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення), районна, 
обласна рада складається з депутатів, які обираються жителями відповідного 
села, селища, міста, району в місті, району, області на основі загального, 
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.  
2. Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається законом.  
3. Загальний склад ради визначається радою відповідно до закону про вибори.  
4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин 
депутатів від загального складу ради.  
5. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання 
необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада 
попереднього скликання.  
6. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок 
чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання 
необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності 
більше половини депутатів від загального складу ради.  
7. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих виборах, 
визначається Конституцією України.  



 159

8. Повноваження місцевої ради, обраної на позачергових, повторних або 
перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, 
обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.  

 
Стаття 46. Сесія ради  

 
1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, 
обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних 
засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.  
2. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається 
відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні 
після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує 
повноважність складу ради відповідно до статті 45 цього Закону. Перше 
пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної 
виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також 
про підсумки виборів відповідно сільського, селищного, міського голови. З 
моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та 
новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до статті 42 
цього Закону головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний 
голова.  
У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський, селищний, 
міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова 
територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа 
депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії 
почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. 
З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.  
3. Першу сесію новообраної районної у місті, районної, обласної ради скликає 
відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після 
реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує 
повноважність складу ради відповідно до статті 45 цього Закону. Перше 
пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної 
виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З 
моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає 
тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - 
представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на 
виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних 
засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде 
пленарні засідання ради відповідно до вимог цього Закону та регламенту ради.  
4. Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської - відповідно 
сільським, селищним, міським головою; районної у місті, районної, обласної - 
головою відповідної ради.  
5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на 
квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів 
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз 
на місяць.  
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6. У разі немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови, голови 
районної у місті, районної, обласної ради або неможливості його скликати 
сесію ради сесія скликається: сільської, селищної, міської ради - секретарем 
сільської, селищної, міської ради; районної у місті, районної, обласної ради - 
відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи першим 
заступником, заступником голови обласної ради.  
У цих випадках сесія скликається:  
1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським головою (головою 
районної у місті, районної, обласної ради) у строки, передбачені цим Законом;  
2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної у місті, 
районної, обласної ради) без поважних причин не скликав сесію у двотижневий 
строк після настання умов, передбачених частиною сьомою цієї статті.  
7. Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради повинна бути також 
скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального 
складу відповідної ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, 
районної у місті ради, а сесія районної, обласної ради - також за пропозицією не 
менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради або 
голови відповідної місцевої державної адміністрації.  
8. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій цієї 
статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених 
у частині сьомій цієї статті або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія 
може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як 
одну третину складу ради, або постійною комісією ради.  
9. Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин четвертої, шостої та 
восьмої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 
10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із 
зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається 
внести на розгляд ради.  
10. Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде відповідно 
сільський, селищний, міський голова, а у випадках, передбачених частиною 
шостою цієї статті, - секретар ради; сесію районної у місті, районної, обласної 
ради - голова ради або відповідно заступник голови районної у місті, районної 
ради чи перший заступник, заступник голови обласної ради. У випадку, 
передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за дорученням 
групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить 
до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.  
11. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь 
більше половини депутатів від загального складу ради.  
12. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським, 
селищним, міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим 
комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, 
обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття 
рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з 
урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності".  
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13. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної 
ради, а також положення про постійні комісії ради.  
14. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та 
заступника (заступників) голови районної у місті, районної, обласної ради, 
секретаря сільської, селищної, міської ради, скликання чергової та позачергової 
сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань 
на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку 
денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії 
визначаються регламентом ради, з урахуванням вимог Закону України "Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". До 
прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент 
ради, що діяв у попередньому скликанні.  
15. Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради, прийняті нею рішення 
підписуються особисто сільським, селищним, міським головою, районної у 
місті, районної, обласної ради - головою відповідної ради, у разі їх відсутності - 
відповідно секретарем сільської, селищної, міської ради, відповідно 
заступником голови районної у місті, районної ради чи першим заступником, 
заступником голови обласної ради, а у випадку, передбаченому частинами 
сьомою та восьмою цієї статті, - депутатом ради, який за дорученням депутатів 
головував на її засіданні.  
16. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути 
присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок 
доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії 
ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до 
Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

 
Стаття 47. Постійні комісії ради  

 
1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, 
для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її 
відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого 
комітету.  
2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і 
членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною 
комісією.  
3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, селищний, 
міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова районної у 
місті (у разі її створення), районної, обласної ради, їх заступники.  
4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо 
розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, 
місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і 
готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і 
соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд 
ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, 
виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.  
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5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які 
пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження 
відповідною радою, готують висновки з цих питань.  
6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно заступника голови 
районної у місті, районної ради чи першого заступника, заступника голови 
обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради або за власною 
ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та 
виконавчому комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради 
органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних 
адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень 
незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами 
перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на 
розгляд ради або виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у 
місті ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого 
комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.  
7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, 
визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, 
підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і 
документи.  
8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. 
Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, 
представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, 
підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує 
роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови 
комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин 
його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.  
9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, 
якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.  
10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують 
висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії 
приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються 
головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем 
комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. 
Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими 
та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про 
доступ до публічної інформації".  
11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду 
органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, 
яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути 
повідомлено комісіям у встановлений ними строк.  
12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може 
створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників 
громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох 
постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, 
її голови, відповідно заступника голови районної у місті, районної ради чи 
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першого заступника, заступника голови обласної ради, секретаря сільської, 
селищної, міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і 
рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, 
підписуються головами відповідних постійних комісій.  
13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За 
рішенням обласних рад голови постійних комісій з питань бюджету можуть 
працювати в раді на постійній основі.  
14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.  
15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи 
постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням 
про постійні комісії, що затверджується радою, з урахуванням вимог Закону 
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної 
регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.  

 
Стаття 48. Тимчасові контрольні комісії ради  

 
1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її 
депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що 
належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії 
подають звіти і пропозиції на розгляд ради.  
2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та 
завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо 
за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу 
ради.  
3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, 
закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та 
залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не 
повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.  
4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту 
прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а 
також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.  
 

Стаття 49. Депутат ради  
 

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення 
відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про 
підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день 
першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути 
припинені достроково у випадках, передбачених законом.  
Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про 
дострокове припинення повноважень депутата ради. 
2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту 
прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних 
нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх 
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доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з 
постійних комісій ради.  
3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення 
депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат 
звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з 
відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та 
інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного 
місцевого бюджету.  
4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та 
інших комісій ради, до складу яких його обрано.  
5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних 
засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних 
причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до 
виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому 
законом порядку.  
6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на 
сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу 
яких його обрано.  
7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, 
сільського, селищного, міського голови, керівників органів, підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або 
зареєстрованих на відповідній території, а депутат міської (міста обласного 
значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної 
адміністрації з питань, віднесених до відання ради.  
8. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну чи 
письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені 
радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає 
рішення.  
9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в 
письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її 
дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд 
підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані 
розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті 
заходи повідомити депутатові та раді.  
10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які 
зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити 
виписки, копіювання цих документів.  
11. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської 
діяльності визначаються Конституцією України, цим Законом, законом про 
статус депутата, іншими законами.  
 

Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради  
 

1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. 
Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень 
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ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. 
Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради 
не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, 
якщо:  
1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на 
чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, 
міського голови;  
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану 
відповідним сільським, селищним, міським головою;  
3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної, 
міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс 
кандидатуру на посаду секретаря ради;  
4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у 
зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський, 
селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду 
секретаря ради;  
5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади 
відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим 
припиненням його повноважень.  
У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як 
половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 
цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить 
відповідний сільський, селищний, міський голова.  
2. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову 
діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися 
іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або 
підприємницькою діяльністю.  
3. Секретар сільської, селищної, міської ради:  
1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, 
здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови; 
2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 
цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення 
інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається 
внести на розгляд ради;  
3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених 
частиною шостою статті 46 цього Закону;  
4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, 
забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України 
"Про доступ до публічної інформації" та інших законів;  
5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, 
організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради 
відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує 
офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними 
актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою 
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регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної 
діяльності;  
6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує діяльність 
постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації 
виконання їх рекомендацій;  
7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;  
8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення 
заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до 
органів державної влади і місцевого самоврядування;  
9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування 
офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної 
територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у 
встановленому порядку;  
10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або 
відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.  
4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати 
повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.  
5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути 
достроково припинені за рішенням відповідної ради.  
 

Стаття 51. Виконавчий комітет сільської, селищної,  
міської, районної у місті ради  

 
1. Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її 
створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною 
радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського, 
селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет 
здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого 
комітету.  
2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. 
Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради 
затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, 
районної у місті ради - за пропозицією голови відповідної ради.  
3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, 
селищного, міського голови, районної у місті ради - голови відповідної ради, 
заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови 
районної у місті ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а 
також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших 
осіб. Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань 
містобудування та архітектури. 
4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входить 
також за посадою секретар відповідної ради.  
5. Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради відповідно 
сільський, селищний, міський голова, районної у місті ради - голова відповідної 
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ради. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого 
комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.  
6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у 
виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого 
комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються 
від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм 
середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з 
виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів 
відповідного місцевого бюджету.  
7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в 
ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності 
їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для 
сільського, селищного, міського голови.  
8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його 
утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - 
також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.  
9. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у 
місті ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.  
 

Стаття 52. Повноваження виконавчого комітету сільської,  
селищної, міської, районної у місті ради  

 
1. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її 
створення) ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим Законом 
до відання виконавчих органів ради.  
2. Виконавчий комітет ради:  
1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і 
культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, 
проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;  
2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, 
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 
відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;  
3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, 
управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.  
3. Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про розмежування 
повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими 
виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою в межах 
повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам сільських, селищних, 
міських рад.  
 
Стаття 53. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської, районної у місті ради  
 

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, 
районної у місті (у разі її створення) ради є його засідання. Засідання 
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виконавчого комітету скликаються відповідно сільським, селищним, міським 
головою (головою районної у місті ради), а в разі його відсутності чи 
неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського, 
селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
(районної у місті ради - заступником голови ради) в міру необхідності, але не 
рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них беруть участь 
більше половини від загального складу виконавчого комітету.  
 

Стаття 54. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, 
селищної, міської, районної у місті ради  

 
1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада у межах 
затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та 
інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Організаційні засади 
реалізації повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом 
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності".  
2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і 
підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому 
комітету, сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті ради.  
3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради 
призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, 
міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, 
передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої 
влади.  
4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради 
затверджуються відповідною радою.  
 

Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради  
 

1. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради 
обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її 
депутатів на строк повноважень ради.  
2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень 
депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами 
четвертою та п'ятою цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з 
дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.  
3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший 
представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою 
роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною 
(крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою 
діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних 
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органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті 
одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з 
управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній 
громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді 
(спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).  
4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з 
посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови 
ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини 
депутатів від загального складу ради.  
Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею 
повноважень депутата цієї ради.  
5. Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради також 
вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата 
ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення 
ним повноважень голови ради. 
Зазначені повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради 
припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня 
прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений 
факт.  
6. Голова районної, обласної, районної у місті ради:  
1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення 
інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається 
внести на розгляд ради, веде засідання ради;  
2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, 
доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;  
3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду відповідно заступника 
голови районної, районної у місті ради чи першого заступника, заступника 
голови обласної ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо 
структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;  
4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;  
5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє 
організації виконання їх рекомендацій;  
6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;  
7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів 
до органів державної влади і місцевого самоврядування;  
8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення);  
9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів 
виконавчого апарату ради;  
10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;  
11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого 
апарату;  
12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;  
13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної 
інформації; веде особистий прийом громадян;  
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14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами 
проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення 
громадської думки, оприлюднює рішення ради;  
15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами 
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, 
адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у 
зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;  
16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів 
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які 
обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також 
повноваження районних, обласних рад та їх органів;  
17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому 
числі про виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", 
здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом 
районної, обласної ради, районної у місті ради, а на вимогу не менш як третини 
депутатів - у визначений радою термін;  
18) вирішує інші питання, доручені йому радою.  
7. Голова районної, обласної, районної у місті ради в межах своїх повноважень 
видає розпорядження.  
 
Стаття 56. Заступник голови районної, районної у місті ради та перший 

заступник, заступник голови обласної ради  
 

1. Районна, районна у місті рада обирає заступника голови ради.  
Обласна рада обирає першого заступника, заступника голови ради.  
2. Заступник голови районної, районної у місті (у разі її створення) ради, 
перший заступник, заступник голови обласної ради обираються відповідною 
радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом 
таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними 
повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків 
дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому частинами 
третьою та четвертою цієї статті.  
3. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, першого 
заступника, заступника голови обласної ради можуть бути достроково 
припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням 
відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про 
дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд 
відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу 
ради або голови ради.  
4. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, першого 
заступника, заступника голови обласної ради також вважаються достроково 
припиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі 
звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним 
повноважень заступника (першого заступника) голови ради. 
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Зазначені повноваження заступника (першого заступника) голови ради 
припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до 
відома зазначений факт.  
5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, 
відповідна особа звільняється з посади заступника (першого заступника) голови 
ради з дня припинення її повноважень.  
6. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший заступник голови 
обласної ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності 
голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості 
виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.  
7. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого заступника 
голови обласної ради, у тому числі передбачені частиною шостою цієї статті, за 
відсутності першого заступника голови обласної ради або неможливості 
виконання ним своїх обов'язків з інших причин.  
8. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший заступник, 
заступник голови обласної ради працюють у раді на постійній основі. На них 
поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою 
роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для голови ради.  

 
Стаття 57. Президія (колегія) районної, обласної ради  

 
1. Районна, обласна рада може утворити президію (колегію) ради. Президія 
(колегія) ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені 
пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. 
Президія (колегія) ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.  
2. До складу президії (колегії) ради входять голова ради, відповідно заступник 
голови районної, районної у місті ради чи перший заступник, заступник голови 
обласної ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники 
депутатських груп і фракцій.  
3. Президія (колегія) ради діє на основі Положення про неї, що затверджується 
радою.  
 

Стаття 58. Виконавчий апарат районної, обласної ради  
 

1. Виконавчий апарат районної, обласної ради забезпечує здійснення радою 
повноважень, наданих їй Конституцією України, цим та іншими законами.  
2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, 
аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, 
депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з 
територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами 
та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради 
забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних 
актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження 
щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих 
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регуляторних актів не делеговано відповідним місцевим державним 
адміністраціям.  
3. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його структура, 
чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом 
Міністрів України, та витрати на утримання встановлюються радою за 
поданням її голови.  
4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова відповідної ради.  
 

Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування  
 

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі 
рішень.  
2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення 
більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених 
цим Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу 
сільської, селищної, міської ради включається сільський, селищний, міський 
голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його 
голос.  
3. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним 
голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, 
передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та 
статтями 55, 56 цього Закону.  
4. Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний строк з моменту 
його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і 
внесено на повторний розгляд відповідної ради із обгрунтуванням зауважень. 
Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада 
відхилила зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила 
попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно 
набирає чинності.  
5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-
правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, 
якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення 
цих актів у дію. 
6. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її 
створення) ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення 
виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від 
загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським, селищним, 
міським головою, головою районної у місті ради.  
7. У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови районної у 
місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього 
рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної 
ради.  
8. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, 
обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.  
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9. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної 
компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною 
радою.  
10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої 
невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в 
судовому порядку.  
11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають 
обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону 
України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів органів місцевого 
самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України 
"Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних 
ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі 
проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки. 
В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше 
розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи 
розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови 
отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та 
найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до 
іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом. 
12. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до 
закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються 
та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

 
Стаття 59 1. Конфлікт інтересів 

 
1. Сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, 
міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у 
місті ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною 
радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання 
ради, на якому розглядається відповідне питання. 
2. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, 
надання зазначеним у ній особам консультацій та роз'яснень щодо запобігання 
та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути 
неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, 
визначену відповідною радою. 
Примітка. Терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт 
інтересів", "неправомірна вигода", "подарунок" вживаються у значенні, 
наведеному в Законі України "Про запобігання корупції". 
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Розділ III  
МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ  
 

Стаття 60. Право комунальної власності  
 

1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право 
комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, 
інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в 
тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні 
підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, 
спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і 
майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як 
об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх 
відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність 
територіальної громади за місцем відкриття спадщини. 
2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна 
територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права 
власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами 
місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.  
3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосередньо або 
через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних 
засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності, а 
також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для 
спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та 
організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.  
4. Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст 
здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють 
спільні потреби територіальних громад.  
5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних 
громад відповідно до закону здійснюють правоможності щодо володіння, 
користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому 
числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права 
комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та 
фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати 
як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та 
договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та 
передаються у користування і оренду.  
6. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної 
власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів 
права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів 
і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.  
7. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з 
об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних 
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основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови 
надання послуг населенню.  
8. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом 
на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права 
комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і 
передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо 
територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею 
органу, за винятком випадків, передбачених законом.  
9. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради мають 
право:  
1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність 
відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх 
структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших 
форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення 
комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад;  
2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших 
об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути 
використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних 
потреб територіальних громад;  
3) мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних адміністративно-
територіальних одиниць.  
 

Стаття 61. Місцеві бюджети  
 

1. Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах 
(у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують 
відповідні місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом України.  
2. Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, які 
формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між 
територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, 
залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних 
соціально-економічних та культурних програм, контролюють їх виконання.  
3. Складання і виконання районних і обласних бюджетів здійснюють відповідні 
державні адміністрації згідно з Бюджетним кодексом України.  
4. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за 
ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також 
правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів 
відповідно до закону.  
5. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання 
місцевих бюджетів не допускається, за винятком випадків, передбачених цим та 
іншими законами.  
 

Стаття 62. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів  
 

1. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у 
формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, 
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доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх 
обліком. Вона гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу, 
достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних 
соціальних потреб. У випадках, коли доходи від закріплених за місцевими 
бюджетами загальнодержавних податків та зборів перевищують мінімальний 
розмір місцевого бюджету, держава вилучає із місцевого бюджету до 
державного бюджету частину надлишку в порядку, встановленому Бюджетним 
кодексом України.  
2. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі фінансових 
нормативів бюджетної забезпеченості з урахуванням економічного, 
соціального, природного та екологічного стану відповідних територій, 
виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановленого законом.  

 
Стаття 63. Доходи місцевих бюджетів  

 
1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених 
законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку 
загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.  
2. Доходи місцевих бюджетів районних у містах рад (у разі їх створення) 
формуються відповідно до обсягу повноважень, що визначаються відповідними 
міськими радами.  
3. Склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом 
України та законом про Державний бюджет України.  
4. Доходи місцевого бюджету зараховуються до загального або спеціального 
фонду місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та 
закону про Державний бюджет України.  
5. У складі надходжень спеціального фонду місцевого бюджету виділяються 
надходження бюджету розвитку, які формуються відповідно до вимог 
Бюджетного кодексу України.  
6. Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій та субвенцій, 
затверджуються у законі про Державний бюджет України для кожного 
відповідного місцевого бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.  
7. Кошти, передані державою у вигляді дотацій та субвенцій, можуть 
розподілятися Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, 
міськими (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст 
обласного значення), районними радами між відповідними місцевими 
бюджетами та використовуватися для фінансування спільних проектів 
відповідних територіальних громад.  

 
Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів  

 
1. Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби 
територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються 
відповідними рішеннями про місцевий бюджет; видатки, пов'язані із 
здійсненням районними, обласними радами заходів щодо забезпечення 



 177

спільних інтересів територіальних громад, - відповідними рішеннями про 
районний та обласний бюджети.  
2. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради та їх 
виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих 
бюджетів, визначають напрями їх використання.  
3. Районні, обласні бюджети виконують місцеві державні адміністрації в цілях і 
обсягах, що затверджуються відповідними радами.  
4. Видатки місцевого бюджету формуються відповідно до розмежування 
видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, для 
виконання повноважень органів місцевого самоврядування.  
5. Видатки місцевого бюджету здійснюються із загального та спеціального 
фондів місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України 
та закону про Державний бюджет України.  
6. У складі витрат спеціального фонду місцевого бюджету виділяються витрати 
бюджету розвитку.  
7. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-
економічного розвитку відповідної території, пов'язаної із здійсненням 
інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів, пов'язаних з розширеним 
відтворенням, а також на погашення місцевого боргу. 
 
Стаття 65. Використання вільного залишку коштів місцевих бюджетів  

 
Перевищення залишку коштів загального фонду місцевого бюджету над 
оборотним залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду 
становить вільний залишок коштів місцевих бюджетів, який використовується 
на проведення витрат місцевого бюджету згідно із змінами до рішення про 
місцевий бюджет.  
 

Стаття 66. Збалансування місцевих бюджетів  
 

1. Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення виконання 
органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та 
забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних 
потреб.  
2. Повноваження на здійснення витрат місцевого бюджету мають відповідати 
обсягу надходжень місцевого бюджету.  
3. У разі коли вичерпано можливості збалансування місцевих бюджетів і при 
цьому не забезпечується покриття видатків, необхідних для здійснення 
органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та 
забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних 
потреб, держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі 
необхідних коштів до відповідних місцевих бюджетів у вигляді дотацій та 
субвенцій відповідно до закону.  
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Стаття 67. Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних із здійсненням 
органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої 

влади та  
виконанням рішень органів державної влади  

 
1. Держава фінансово забезпечує здійснення органами місцевого 
самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади у 
повному обсязі за рахунок закріплення за відповідними місцевими бюджетами 
джерел доходів бюджету, надання трансфертів з державного бюджету, а також 
передання органам місцевого самоврядування відповідних об'єктів державної 
власності.  
2. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків 
органів місцевого самоврядування, обов'язково супроводжуються передачею їм 
необхідних фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються органами 
місцевого самоврядування в межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати 
органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів 
державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими 
ресурсами, компенсуються державою.  
 

Стаття 68. Утворення цільових фондів  
 

1. Органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові фонди, які є 
складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету.  
2. Порядок формування та використання цільових фондів визначається 
положенням про ці фонди, що затверджується відповідною місцевою радою.  

 
Стаття 69. Місцеві податки і збори  

 
1. Органи місцевого самоврядування відповідно до Податкового кодексу 
України встановлюють місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори 
зараховуються до відповідних місцевих бюджетів у порядку, встановленому 
Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених 
Податковим кодексом України.  
2. Частину другу статті 69 виключено 

 
Стаття 70. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-

кредитних відносинах  
 

1. Рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть 
здійснювати місцеві запозичення та отримувати позики місцевим бюджетам 
відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України.  
2. Органи місцевого самоврядування можуть створювати комунальні банки та 
інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантами кредитів підприємств, 
установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних 
територіальних громад, здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів 
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місцевих бюджетів на депозитах з дотриманням вимог, встановлених 
Бюджетним кодексом України та іншими законами України.  

 
Розділ IV  

ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

 
Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових 

осіб  
 

1. Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування 
самостійно реалізують надані їм повноваження.  
2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в 
законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а 
також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими 
законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 
крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень, та в інших 
випадках, передбачених законом.  
3. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають 
інтереси місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про це відповідні 
органи та посадових осіб місцевого самоврядування.  
4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися 
до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, 
інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 
які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування.  
 

Стаття 72. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних 
адміністрацій районним, обласним радам  

 
1. Місцеві державні адміністрації є підзвітними відповідним районним, 
обласним радам у виконанні програм соціально-економічного і культурного 
розвитку, районних, обласних бюджетів, підзвітними і підконтрольними у 
частині повноважень, делегованих їм відповідними районними, обласними 
радами, а також у виконанні рішень рад з цих питань.  
2. Районна, обласна рада може шляхом таємного голосування висловити 
недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого 
Президент України приймає рішення і дає відповідній раді обгрунтовану 
відповідь.  
3. Якщо недовіру голові районної, обласної державної адміністрації висловили 
не менш як дві третини депутатів від загального складу відповідної ради, 
Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної 
адміністрації.  
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Стаття 73. Обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування  

 
1. Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті 
ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі 
її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими 
для виконання всіма розташованими на відповідній території органами 
виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та 
організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або 
тимчасово проживають на відповідній території.  
2. На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані 
прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених 
до відання ради та її органів, відповіді на запити депутатів.  
3. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а 
також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами 
місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх 
діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм 
повноважень.  
 

Стаття 74. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування  

 
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність 
за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і 
фізичними особами.  
2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, цим та іншими 
законами.  
 

Стаття 75. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування перед територіальними громадами  

 
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, 
підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Вони 
періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про 
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого 
бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними 
громадами про свою діяльність.  
2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити 
повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони 
порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи 
громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.  
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3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування територіальними громадами 
визначаються цим та іншими законами.  
 

Стаття 76. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування перед державою  

 
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність 
у разі порушення ними Конституції або законів України.  
2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення 
ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними 
відповідним органам виконавчої влади.  
 

Стаття 77. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування перед юридичними і фізичними особами  

 
1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних 
рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, 
відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті 
неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого 
самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому 
законом.  
2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що 
виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб 
місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.  
 

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради  
 

1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, 
обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:  
1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та 
інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги 
компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;  
2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені 
цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.  
2. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті ради за 
наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, та в інших 
випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого 
референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового 
припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.  
3. Питання про дострокове припинення повноважень сільської, селищної, 
міської, районної в місті ради за рішенням місцевого референдуму може бути 
порушене сільським, селищним, міським головою, а також не менш як однією 
десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають 
право голосу.  
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4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, рішення 
суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету 
Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори 
сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради. Питання 
про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, 
селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради може 
порушуватись перед Верховною Радою України сільським, селищним, міським 
головою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної 
адміністрації.  
5. У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві 
вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у 
дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень 
відповідної ради. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається 
законом про вибори.  
6. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої місцевим 
референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а 
також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про 
призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу 
відповідної ради.  

 
Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, 

міського голови  
 

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови вважаються 
достроково припиненими у разі:  
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним 
повноважень голови;  
2) припинення його громадянства;  
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;  
3 1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до 
відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накладено 
стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, 
що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 
4) пункт 4 частини першої статті 79 виключено  
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення 
таким, що помер;  
6) його смерті.  
2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також 
достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, 
права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.  
3. Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності підстав, 
передбачених частиною другою цієї статті,  можуть бути припинені достроково 
за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, 
прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів 
депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого 
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референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, 
селищного, міського голови визначається законом про місцеві референдуми.  
4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового 
припинення повноважень сільського, селищного, міського голови приймається 
сільською, селищною, міською радою як за власною ініціативою, так і на 
вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на 
відповідній території і мають право голосу.  
5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського, 
селищного, міського голови незаконними, висновків відповідного комітету 
Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори 
сільського, селищного, міського голови. Питання про призначення Верховною 
Радою України позачергових виборів сільського, селищного, міського голови 
може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною сільською, 
селищною, міською радою, головою обласної, Київської, Севастопольської 
міської державної адміністрації.  
6. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, 
міського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються 
Верховною Радою України не пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня 
дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського 
голови. Порядок проведення позачергових виборів сільського, селищного, 
міського голови визначається законом про вибори.  
7. Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються 
достроково, а відповідна особа звільняється з посади:  
1) з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 5, 6 частини першої цієї статті, - з дня 
прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений 
факт;  
2) з підстав, зазначених у пунктах 3, 3 1 частини першої цієї статті, - з дня, 
наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії 
відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради. 
3) з підстав, зазначених у частині другій цієї статті, - з дня прийняття місцевим 
референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення 
повноважень;  
4) у випадку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, - з моменту вступу на 
цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах.  
8. Частину восьму статті 79 виключено  

 
Стаття 80. Дострокове припинення повноважень органів  

самоорганізації населення  
 

1. Повноваження органу самоорганізації населення припиняються достроково у 
разі:  
1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її 
створення) ради, її виконавчого комітету, загальних зборів громадян або 
невиконання своїх повноважень;  
2) його саморозпуску.  
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2. Рішення про дострокове припинення повноважень органу самоорганізації 
населення приймається загальними зборами громадян, що утворили даний 
орган, або відповідною радою.  
 

Розділ V  
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 
1. Положення цього Закону є основою для розробки та прийняття інших 
законодавчих актів про місцеве самоврядування в Україні, а також законів про 
міста Київ і Севастополь.  
2. Сільські, селищні, міські, районні в містах, районні, обласні ради після 
набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження, передбачені 
Конституцією України і цим Законом.  
Районні у містах ради після набрання чинності цим Законом здійснюють свої 
повноваження відповідно до закону. Обрання нового складу цих рад 
проводиться в порядку, що передбачається цим та іншими законами.  
Рішення про проведення референдумів територіальних громад міст з районним 
поділом щодо утворення (неутворення) районних у містах рад відповідно до 
статті 5 цього Закону приймаються на вимогу не менш як однієї десятої членів 
цих громад або половини від загального складу депутатів відповідних міських 
рад. Рішення міських рад з цього питання приймаються з урахуванням думки 
районних у містах рад та членів територіальних громад цих міст. Рішення 
територіальних громад міст з районним поділом або міських рад із зазначеного 
питання повинні бути прийняті не пізніш як за шість місяців до дня проведення 
чергових виборів.  
3. З набранням чинності цим Законом голови сільських, селищних, міських рад 
набувають статусу сільських, селищних, міських голів.  
4. До прийняття закону про вибори сільських, селищних, міських голів вибори 
сільських, селищних, міських голів проводяться в порядку, передбаченому 
Законом України "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, 
міських, районних у містах, обласних Рад".  
5. Пункт 5 розділу V втратив чинність  
6. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України у 
територіальних громадах, що складаються з жителів кількох населених пунктів, 
вибори депутатів сільських, селищних, міських рад, а також сільських, 
селищних, міських голів проводяться за нині діючим адміністративно-
територіальним устроєм.  
7. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України 
територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об'єдналися в одну 
територіальну громаду, шляхом місцевого референдуму можуть прийняти 
рішення про вихід з цієї громади лише за умови наявності фінансово-
матеріальної бази, достатньої для забезпечення здійснення кожною з цих 
громад функцій і повноважень місцевого самоврядування відповідно до цього 
Закону.  
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8. Облік даних про кількість і склад територіальних громад та органів місцевого 
самоврядування, подання їм методичної допомоги здійснюються Верховною 
Радою України.  
9. Правові засади бюджетного процесу та міжбюджетних відносин щодо 
місцевих бюджетів визначаються Бюджетним кодексом України.  
10. З набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття Конституції 
України у встановленому законодавством порядку передане державою до 
комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць та набуте 
ними на інших законних підставах, крім майна, що відчужене у встановленому 
законом порядку, є комунальною власністю відповідних територіальних громад 
сіл, селищ, міст.  
Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте 
на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють 
районні і обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного 
майна здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним 
органу.  
За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради 
повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних 
територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних 
громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби 
виключно цих територіальних громад.  
Правовий режим майна спільної власності територіальних громад визначається 
законом.  
Кабінет Міністрів України разом з Фондом державного майна України у 
двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подають на розгляд 
Верховної Ради України проект закону про комунальну власність.  
11. Районні і обласні ради відповідно до вимог Конституції України та цього 
Закону у двомісячний термін після набрання чинності цим Законом обирають 
голів рад (де ці посади суміщають керівники місцевих державних 
адміністрацій) та утворюють виконавчий апарат рад, а також приймають 
рішення про делегування повноважень відповідним місцевим державним 
адміністраціям.  
12. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
З дня набрання чинності цим Законом втрачають чинність:  
Закон Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР 
та місцеве самоврядування" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 2, ст. 
5; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 28, ст. 387, N 31, ст. 438, N 33, 
ст. 475, ст. 476; 1993 р., N 7, ст. 54, N 17, ст. 184, N 18, ст. 189, N 19, ст. 199, N 
26, ст. 277; 1995 р., N 22, ст. 171; 1996 р., N 16, ст. 71);  
Закон України "Про формування місцевих органів влади і самоврядування" 
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 22, ст. 144, N 26, ст. 217);  
Закон України "Про Представника Президента України" (Відомості Верховної 
Ради України, 1992 р., N 23, ст. 335, N 31, ст. 437; 1993 р., N 19, ст. 197);  
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Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону 
України "Про Представника Президента України" (Відомості Верховної Ради 
України, 1992 р., N 23, ст. 336, N 31, ст. 447, N 33, ст. 485). 
 
   
 

Президент України 
 

Л. КУЧМА  

 
м. Київ 

 21 травня 1997 року  
N 280/97-ВР  

 
  
  

 
 
  
 
 ЗАКОН УКРАЇНИ 
(Закон,  ВР України, від 21.05.1997,  № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в 
Україні") 
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ЗАКОН УКРАЇНИ  
 

Про державну службу 
 
 

Цей Закон регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави 
щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов 
реалізації громадянами України права на державну службу.  
Він визначає загальні засади діяльності, а також статус державних службовців, 
які працюють в державних органах та їх апараті.  
 

РОЗДІЛ I  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 
Стаття 1. Державна служба і державні службовці  

 
Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають 
посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань 
і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.  
Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові 
повноваження.  
 

Стаття 2. Посада і посадова особа  
 

Посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна 
одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене 
нормативними актами коло службових повноважень.  
Посадовими особами відповідно до цього Закону вважаються керівники та 
заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні 
службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено 
здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.  
 

Стаття 3. Основні принципи державної служби  
 

Державна служба грунтується на таких основних принципах:  
служіння народу України;  
демократизму і законності;  
гуманізму і соціальної справедливості;  
пріоритету прав людини і громадянина;  
професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;  
персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;  
дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального 
самоврядування;  
дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.  
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Стаття 4. Право на державну службу  
 

Право на державну службу мають громадяни України незалежно від 
походження, соціального і майнового стану, расової і національної 
приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця 
проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та 
пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою 
процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.  
 

Стаття 5. Етика поведінки державного службовця  
 

Державний службовець повинен:  
сумлінно виконувати свої службові обов'язки;  
шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися 
високої культури спілкування;  
не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби 
чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.  
Частину другу статті 5 виключено  

 
РОЗДІЛ II  

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  
 

Стаття 6. Основні напрями державної політики у сфері державної служби  
 

Державна політика у сфері державної служби визначається Верховною Радою 
України.  
Основними напрямами державної політики у сфері державної служби є 
визначення основних цілей, завдань та принципів функціонування інституту 
державної служби, забезпечення ефективної роботи всіх державних органів 
відповідно до їх компетенції.  
Для проведення єдиної державної політики та функціонального управління 
державною службою утворюється Головне управління державної служби при 
Кабінеті Міністрів України.  
 

Стаття 7. Орган управління державною службою  
 

Органом управління державною службою в державних органах та їх апараті є 
Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України.  
прогнозує і планує потребу державних органів та їх апарату в кадрах;  
забезпечує разом з іншими державними органами реалізацію загальних 
напрямів політики у сфері державної служби в державних органах та їх апараті;  
розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти 
нормативних актів з питань державної служби в державних органах та їх 
апараті;  
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розробляє, координує і контролює здійснення заходів щодо підвищення 
ефективності державної служби в державних органах та їх апараті;  
здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору державних 
службовців в державних органах та їх апараті;  
організує навчання і професійну підготовку державних службовців державних 
органів та їх апарату;  
контролює дотримання визначених цим Законом умов реалізації громадянами 
права на державну службу;  
організує, координує та забезпечує умови для розвитку наукових досліджень з 
питань державної служби.  
 

Стаття 8. Координаційна рада з питань державної служби  
 

З метою визначення шляхів, засобів і форм реалізації основних напрямів 
державної політики у сфері державної служби, об'єднання усіх зусиль 
державних органів щодо підвищення ефективності державної служби 
створюється міжвідомчий дорадчий орган - Координаційна рада з питань 
державної служби в державних органах.  
Положення про Координаційну раду з питань державної служби в державних 
органах затверджується Кабінетом Міністрів України.  

 
РОЗДІЛ III  

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНИХ 
ОРГАНІВ ТА ЇХ АПАРАТУ  

 
Стаття 9. Особливості правового регулювання статусу державних 

службовців державних органів та їх апарату  
 

Правовий статус Президента України, Голови Верховної Ради України та його 
заступників, голів постійних комісій Верховної Ради України та їх заступників, 
народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету 
Міністрів України, Голови та членів Конституційного Суду України, Голови та 
суддів Верховного Суду України, Голови та суддів вищого спеціалізованого 
суду України, Генерального прокурора України та його заступників 
регулюється Конституцією та спеціальними законами України.  
Регулювання правового становища державних службовців, що працюють в 
органах прокуратури, апаратах судів, дипломатичної служби, митного 
контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших, здійснюється 
відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено законами України.  
Особливості регулювання правового становища членів і службовців апарату та 
територіальних органів Національного агентства з питань запобігання корупції 
визначаються законом. 
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Стаття 10. Основні обов'язки державних службовців  
 

Основними обов'язками державних службовців є:  
додержання Конституції України та інших актів законодавства України;  
забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів 
відповідно до їх компетенції;  
недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;  
безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і 
точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і 
вказівок своїх керівників;  
збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома 
під час виконання обов'язків державної служби, а також іншої інформації, яка 
згідно з законодавством не підлягає розголошенню;  
постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної 
кваліфікації;  
сумлінне виконання своїх службових обов'язків, ініціатива і творчість в роботі.  
Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі 
одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний 
службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це 
посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні - 
повідомити вищу за посадою особу.  
 

Стаття 11. Основні права державних службовців  
 

Державні службовці мають право:  
користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України 
Конституцією і законами України;  
брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;  
одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів 
місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що 
належать до їх компетенції;  
на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку 
керівників, співробітників і громадян;  
вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових 
повноважень за посадою службовця;  
на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому 
присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;  
безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження 
ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;  
на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного 
виконання своїх службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад 
більш високої категорії;  
вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку 
службовця, звинувачень або підозри;  
на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;  
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на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;  
захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у 
судовому порядку.  
Конкретні обов'язки та права державних службовців визначаються на основі 
типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових 
положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних 
державних органів у межах закону та їх компетенції.  
 

Стаття 12. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу  
 

Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та 
його апараті особи, які:  
визнані у встановленому порядку недієздатними;  
мають не зняту або не погашену судимість за вчинення злочину; 
у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані близьким їм 
особам; 
в інших випадках, встановлених законами України.  
Примітка. Терміни "безпосереднє підпорядкування" і "близька особа" 
вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади запобігання і 
протидії корупції". 
 

Стаття 13. Фінансовий контроль 
 

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, а також 
державний службовець подають декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, 
встановленому Законом України "Про запобігання корупції". 

 
Стаття 14. Особливості дисциплінарної відповідальності державних 

службовців  
 

Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за 
невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх 
повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної 
служби, а також за порушення правил професійної етики, інший вчинок, який 
порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в 
якому він працює.  
До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним 
законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи 
дисциплінарного впливу:  
попередження про неповну службову відповідність;  
затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на 
вищу посаду.  
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РОЗДІЛ IV  
ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ТА 

ЇХ АПАРАТІ  
 

Стаття 15. Прийняття на державну службу  
 

Прийняття на державну службу на посади третьої - сьомої категорій, 
передбачених статтею 25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, 
крім випадків, коли інше встановлено законами України.  
Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється 
Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Дані про вакансії посад державних службовців підлягають публікації та 
поширенню через засоби масової інформації не пізніш як за один місяць до 
проведення конкурсу.  
Забороняється вимагати від кандидатів на державну службу відомості та 
документи, подання яких не передбачено законодавством України.  
Президент України, Голова Верховної Ради України, члени Уряду України, 
глави місцевих державних адміністрацій мають право самостійно добирати та 
приймати осіб на посади своїх помічників, керівників прес-служб, радників і 
секретарів згідно з штатним розписом і категорією, що відповідає посаді 
(патронатна служба). Порядок перебування на державній службі таких осіб 
установлюється відповідними органами.  
Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця, за 
їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, 
встановленому Законом України "Про запобігання корупції". У разі прийняття 
на державну службу на конкурсній основі спеціальна перевірка проводиться 
після проведення конкурсу стосовно осіб, які рекомендовані для призначення 
на посаду. 

 
Стаття 16. Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби  

 
На державних службовців поширюються вимоги та обмеження, передбачені 
Законом України "Про запобігання корупції". 
Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що 
перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.  
Інші обмеження, пов'язані з проходженням державної служби окремими 
категоріями державних службовців, встановлюються виключно законом.  

 
Стаття 16 1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

 
Державні службовці зобов'язані дотримуватися правил запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про 
запобігання корупції". 
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Стаття 17. Присяга державних службовців  
 

Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають 
Присягу такого змісту:  
"Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, 
що буду вірно служити народові України, суворо дотримувати Конституції та 
законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, 
охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе 
звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов'язки".  
Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається за місцем 
роботи. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.  
 

Стаття 18. Випробування при прийнятті на державну службу  
 

При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування 
терміном до шести місяців.  
 

Стаття 19. Стажування державних службовців  
 

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових 
якостей особи, яка претендує на посаду державного службовця, може 
проводитися стажування у відповідному державному органі терміном до двох 
місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.  
 

Стаття 20. Робочий час  
 

Тривалість робочого часу державних службовців визначається відповідно до 
законодавства про працю України з урахуванням особливостей, передбачених 
цим Законом.  
Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці 
зобов'язані за розпорядженням керівника органу, в якому вони працюють, 
з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які 
компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.  
За рішенням керівника органу державні службовці можуть бути відкликані із 
щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка 
залишилася, надається державному службовцю у будь-який інший час 
відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.  
 

Стаття 21. Службові відрядження  
 

Державним службовцям відшкодовуються витрати на службові відрядження та 
виплачуються інші компенсації відповідно до законодавства про працю 
України.  
Під час відрядження державні службовці користуються правом бронювання 
місць у готелях і на всі види транспорту, а також першочергового придбання 
проїзних документів.  
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Державним службовцям за місцем відрядження надається місце для роботи, 
можливість користуватися зв'язком, транспортом, розмножувальною технікою, 
іншими послугами технічного характеру.  
 

Стаття 22. Відсторонення від виконання повноважень за посадою  
 

Невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або 
заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, державі, 
підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян, є підставою для 
відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою із 
збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення державного 
службовця від виконання повноважень за посадою приймається керівником 
державного органу, в якому працює цей службовець.  
Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна 
перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування 
проводиться у строк до двох місяців у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України.  
Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця від 
виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами 
службового розслідування, це рішення скасовується.  
Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою у 
разі вчинення ним корупційного правопорушення або правопорушення, 
пов'язаного з корупцією, здійснюється у порядку, визначеному Законом 
України "Про запобігання корупції". 

 
Стаття 23. Граничний вік перебування на державній службі  

 
Граничний вік перебування на державній службі становить 65 років. 
У виняткових випадках після досягнення граничного віку перебування на 
державній службі державні службовці можуть бути залишені на державній 
службі лише на посадах радників або консультантів за рішенням керівника 
відповідного державного органу.  
Державним службовцям, які займають посади першої категорії, за рішенням 
відповідного державного органу чи посадової особи, які здійснили призначення 
їх на посади, може бути продовжено перебування на державній службі після 
досягнення ними шістдесятип'ятирічного віку за їх згодою у зв'язку з 
потребами служби, якщо інше не передбачено законом. 
 

РОЗДІЛ V  
СЛУЖБОВА КАР'ЄРА  

 
Стаття 24. Проходження служби  

 
Прийняття на державну службу, просування по ній службовців, стимулювання 
їх праці, вирішення інших питань, пов'язаних із службою, проводиться 
відповідно до категорій посад службовців, а також згідно з рангами, які їм 
присвоюються.  



 195

Стаття 25. Класифікація посад  
 

Основними критеріями класифікації посад державних службовців є 
організаційно-правовий рівень органу, який приймає їх на роботу, обсяг і 
характер компетенції на конкретній посаді, роль і місце посади в структурі 
державного органу.  
Установлюються такі категорії посад державних службовців:  
перша категорія - посади перших заступників міністрів, керівників центральних 
органів виконавчої влади, які не є членами Уряду України, їх перших 
заступників, голів та членів державних колегіальних органів, Постійного 
Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, голів 
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, 
керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради 
України, заступників керівників Адміністрації Президента України, Апарату 
Верховної Ради України, інші прирівняні до них посади;  
друга категорія - посади керівників секретаріатів комітетів Верховної Ради 
України, структурних підрозділів Адміністрації Президента України, Апарату 
Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, радників та 
помічників Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-
міністра України, заступників міністрів, заступників інших керівників 
центральних органів виконавчої влади, першого заступника Постійного 
Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, перших 
заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій та інші прирівняні до них посади;  
третя категорія - посади заступників керівників структурних підрозділів, 
завідувачів секторів, головних спеціалістів, експертів, консультантів 
Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України і 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступників Постійного 
Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, заступників 
голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій, а також голів районних, районних у містах Києві та Севастополі 
державних адміністрацій, начальників управлінь, самостійних відділів у складі 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних 
колегіальних органів, інші прирівняні до них посади;  
четверта категорія - посади спеціалістів Адміністрації Президента України, 
Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
заступників начальників управлінь, самостійних відділів (підвідділів) 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних 
колегіальних органів, керівників управлінь, відділів, служб обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних адміністрацій, інші прирівняні до них 
посади;  
п'ята категорія - посади спеціалістів міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади, державних колегіальних органів, заступників голів районних, 
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, заступників 
керівників управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської 
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міських державних адміністрацій, спеціалістів апарату цих адміністрацій, інші 
прирівняні до них посади;  
шоста категорія - посади керівників управлінь, відділів, служб районних, 
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, спеціалісти 
управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, інші прирівняні до них посади;  
сьома категорія - посади спеціалістів районних, районних у містах Києві та 
Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь і відділів, інші прирівняні 
до них посади. 
Віднесення існуючих посад державних службовців, не перелічених у цій статті, 
а також віднесення до відповідної категорії нових посад державних службовців 
проводиться Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідним 
державним органом.  
 

Стаття 26. Ранги державних службовців  
 

Встановлюються такі ранги державних службовців:  
службовцям, які займають посади, віднесені до першої категорії, може бути 
присвоєно 3, 2 і 1 ранг;  
службовцям, які займають посади, віднесені до другої категорії, може бути 
присвоєно 5, 4 і 3 ранг;  
службовцям, які займають посади, віднесені до третьої категорії, може бути 
присвоєно 7, 6 і 5 ранг;  
службовцям, які займають посади, віднесені до четвертої категорії, може бути 
присвоєно 9, 8 і 7 ранг;  
службовцям, які займають посади, віднесені до п'ятої категорії, може бути 
присвоєно 11, 10 і 9 ранг;  
службовцям, які займають посади, віднесені до шостої категорії, може бути 
присвоєно 13, 12 і 11 ранг;  
службовцям, які займають посади, віднесені до сьомої категорії, може бути 
присвоєно 15, 14 і 13 ранг.  
Положення про ранги службовців затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Ранг службовцю присвоюється відповідно до займаної посади, рівня 
професійної кваліфікації та результатів роботи.  
Ранги, які відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом 
України.  
Ранги, які відповідають посадам другої категорії, присвоюються Кабінетом 
Міністрів України, крім рангів, що присвоюються державним службовцям, які є 
працівниками Апарату Верховної Ради України. Ранги, що відповідають 
посадам другої категорії, державним службовцям - працівникам Апарату 
Верховної Ради України присвоюються Головою Верховної Ради України.  
Ранги, які відповідають посадам третьої - сьомої категорій, присвоюються 
керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець.  
При прийнятті на державну службу службовцю присвоюється ранг у межах 
відповідної категорії посад.  
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Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний 
службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді два роки. За 
виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути 
присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад.  
За сумлінну працю державному службовцю при виході на пенсію може бути 
присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.  
Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду.  
Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої категорії або залишив 
державну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний 
ранг.  
Народним депутатам України, які до обрання перебували на державній службі, 
час виконання цих обов'язків зараховується до стажу державної служби.  
У трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння, 
зміну і позбавлення відповідного рангу.  
 

Стаття 27. Просування по службі  
 

Просування по службі державного службовця здійснюється шляхом зайняття 
більш високої посади на конкурсній основі, крім випадків, коли інше 
встановлено законами України та Кабінетом Міністрів України, або шляхом 
присвоєння державному службовцю більш високого рангу.  
Державний службовець має право брати участь у конкурсі на заміщення 
вакантної посади. Переважне право на просування по службі мають державні 
службовці, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляють 
ініціативність, постійно підвищують свій професійний рівень та зараховані до 
кадрового резерву.  
 

Стаття 28. Кадровий резерв державної служби  
 

У державних органах створюється кадровий резерв для зайняття посад 
державних службовців, а також для просування по службі.  
Кадровий резерв формується із:  
спеціалістів місцевого та регіонального самоврядування, виробничої, 
соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників навчальних 
закладів відповідного профілю;  
державних службовців, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування 
та рекомендовані для просування на більш високі посади.  
Порядок формування і організація роботи з кадровим резервом регулюються 
Положенням про кадровий резерв державної служби, яке затверджується 
Кабінетом Міністрів України.  
 
Стаття 29. Навчання і підвищення кваліфікації державних службовців  

 
Державним службовцям створюються умови для навчання і підвищення 
кваліфікації у відповідних навчальних закладах (на факультетах) та шляхом 
самоосвіти.  
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Державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, у тому числі 
через навчання у відповідних навчальних закладах, як правило, не рідше одного 
разу на п'ять років. Результати навчання і підвищення кваліфікації є однією з 
підстав для просування по службі.  
Частину третю статті 29 виключено 

 
РОЗДІЛ VI  

ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  
 

Стаття 30. Підстави припинення державної служби  
 

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, 
державна служба припиняється у разі:  
1) порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4 цього 
Закону);  
2) недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, 
передбачених статтями 16 і 16 1 цього Закону;  
3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної 
служби (стаття 23 цього Закону);  
4) відставки державних службовців, які займають посади першої або другої 
категорії (стаття 31 цього Закону);  
5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню 
державного службовця на державній службі (стаття 12 цього Закону);  
6) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, 
передбаченої статтею 17 цього Закону.  
7) пункт 7 частини першої статті 30 виключено 
Припинення державної служби відповідно до пункту 7 частини першої цієї 
статті здійснюється у триденний строк з дня отримання органом, в якому 
працює державний службовець, копії відповідного судового рішення, яке 
набрало законної сили. 
Зміна керівників або складу державних органів не може бути підставою для 
припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з 
ініціативи новопризначених керівників, крім державних службовців 
патронатної служби.  
За державними службовцями, які займали посади першої категорії не менше 
трьох років і звільнені у зв'язку із зміною складу органу, де вони працювали, 
або закінченням терміну повноважень цього органу, зберігається 
середньомісячний заробіток на період працевлаштування, але не більше одного 
року.  
 

Стаття 31. Відставка державного службовця  
 

Відставкою є припинення державної служби службовцем, який займає посаду 
першої або другої категорії, за його письмовою заявою.  
Підставами для відставки є:  
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принципова незгода з рішенням державного органу чи посадової особи, а також 
етичні перешкоди для перебування на державній службі;  
примушування державного службовця до виконання рішення державного 
органу чи посадової особи, яке суперечить чинному законодавству, що може 
заподіяти значної матеріальної або моральної шкоди державі, підприємствам, 
установам, організаціям або об'єднанням громадян, громадянину;  
стан здоров'я, що перешкоджає виконанню службових повноважень (за 
наявності медичного висновку).  
Відставка приймається або в ній дається мотивована відмова державним 
органом або посадовою особою, які призначили державного службовця на цю 
посаду. Рішення про прийняття відставки або відмову в ній приймається у 
місячний термін. У разі відмови у відставці державний службовець повинен 
продовжувати виконання службових обов'язків і має право на звільнення в 
порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України.  
Частину четверту статті 31 виключено 
При досягненні державним службовцем, який перебуває у відставці, віку, що 
дає право на призначення пенсії відповідно до цього Закону, йому 
призначається пенсія як державному службовцю.  
Частину шосту статті 31 виключено 
 

Стаття 32. Оскарження рішення про припинення державної служби  
 

Рішення про припинення державної служби може бути оскаржено державним 
службовцем безпосередньо до суду.  
 

РОЗДІЛ VII 
 МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ  
 

Стаття 33. Оплата праці  
 

Оплата праці державних службовців повинна забезпечувати достатні 
матеріальні умови для незалежного виконання службових обов'язків, сприяти 
укомплектуванню апарату державних органів компетентними і досвідченими 
кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю.  
Заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, 
премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та 
інших надбавок.  
Посадові оклади державних службовців установлюються залежно від 
складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов'язків.  
Доплата за ранг провадиться відповідно до рангу, присвоєного державному 
службовцю.  
Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у 
відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від 
стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, 
понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 
відсотків.  
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Державним службовцям можуть установлюватися надбавки за високі 
досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи, доплати за 
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і 
доплати, а також надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-
побутових питань.  
Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, 
надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів 
України.  
Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є Державний 
бюджет України та інші джерела, визначені для цієї мети положеннями про 
органи державної виконавчої влади, затвердженими указами Президента 
України та постановами Кабінету Міністрів України.  
Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення 
посадових окладів, надбавок до них та фінансування інших, передбачених цим 
Законом, гарантій, пільг і компенсацій.  
 

Стаття 34. Заохочення за сумлінну працю  
 

Частину першу статті 34 виключено 
За особливі трудові заслуги державні службовці представляються до державних 
нагород та присвоєння почесних звань.  
 

Стаття 35. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців  
 

Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 
календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої 
відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі посадового окладу.  
Державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 
років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних 
днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток 
встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
 

Стаття 36. Соціально-побутове забезпечення державних службовців  
 

Державні службовці забезпечуються житлом у встановленому порядку із 
державного фонду.  
Державні службовці, які займають посади першої - четвертої категорій, мають 
право на першочергове встановлення квартирних телефонів.  
Частину третю статті 36 виключено 
Державні службовці та члени їх сімей, які проживають разом з ними, 
користуються у встановленому порядку безплатним медичним 
обслуговуванням у державних закладах охорони здоров'я. Цими ж закладами 
вони обслуговуються після виходу на пенсію.  
 

Стаття 37. Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним 
службовцям  

 
На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли 
віку 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 
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Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за 
наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у 
мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у 
тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час 
досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а 
також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, 
віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця 
роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям 
призначається в розмірі 60 відсотків суми їх заробітної плати, з якої було 
сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням 
пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 60 відсотків заробітної плати 
працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім 
місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - 
страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. 
До досягнення віку, встановленого першим реченням частини першої цієї 
статті, право на пенсію за віком мають державні службовці - чоловіки 1955 
року народження і старші після досягнення ними такого віку: 
60 років - які народилися по 31 грудня 1952 року; 
60 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року; 
61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року; 
61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року. 
Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує розміру пенсії із 
солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачується за рахунок 
коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, 
виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України. 
Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які 
дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цим 
Законом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про 
прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", виплачується у 
розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування", а після звільнення з таких посад - у розмірі, 
обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з 
урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової 
допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших 
доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок 
окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не 
може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які 
втратили працездатність.  
Визначення заробітної плати для обчислення пенсій державним службовцям 
здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
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Пенсія по інвалідності у розмірах, передбачених частиною першою цієї статті, 
призначається за наявності страхового стажу, встановленого для призначення 
пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування", особам, визнаним інвалідами I або II групи у 
період перебування на державній службі, які мають стаж державної служби не 
менше 10 років, а також особам з числа інвалідів I або II групи незалежно від 
часу встановлення їм інвалідності, які мають не менше 10 років стажу 
державної служби на посадах, віднесених до категорій посад державних 
службовців, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої 
пенсії вони працювали на зазначених посадах. Пенсія по інвалідності 
відповідно до цього Закону призначається незалежно від причини інвалідності 
за умови припинення державної служби. 
Якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата пенсії по 
інвалідності припиняється на період до звільнення з роботи або досягнення 
ними граничного віку перебування на державній службі. 
У разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності виплата пенсії 
по інвалідності, призначеної відповідно до цього Закону, здійснюється у 
порядку, визначеному статтею 35 Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування". 
Якщо інваліду I або II групи було встановлено III групу інвалідності, то в разі 
наступного визнання його інвалідом I або II групи право на отримання раніше 
призначеної пенсії на умовах, передбачених цим Законом, поновлюється з дня 
встановлення I або II групи інвалідності за умови, якщо після припинення 
виплати пенсії минуло не більше п'яти років. У такому самому порядку 
визначається право на отримання пенсії по інвалідності на умовах, 
передбачених цим Законом, особам, яким така пенсія не була призначена у 
зв'язку з продовженням перебування зазначених осіб на державній службі. 
У разі смерті особи у період перебування на державній службі за наявності у 
померлого годувальника стажу державної служби не менше 10 років 
непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його 
утриманні (при цьому дітям - незалежно від того, чи були вони на утриманні 
померлого годувальника), призначається пенсія у зв'язку з втратою 
годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70 відсотків суми 
заробітної плати померлого годувальника, з якої було сплачено єдиний внесок 
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року 
- страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а на 
двох і більше членів сім'ї - 90 відсотків. До непрацездатних членів сім'ї 
належать особи, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування". 
Право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника на умовах, 
передбачених частиною десятою цієї статті, мають також непрацездатні члени 
сім'ї померлої особи, яка отримувала або мала право на пенсію за цим Законом. 
Державний службовець, звільнений з державної служби у зв'язку з засудженням 
за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого 
посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності 
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за вчинене правопорушення, пов'язане з корупцією, позбавляється права на 
одержання пенсії, передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія 
державному службовцю призначається на загальних підставах. 
У разі виходу на пенсію державні службовці за наявності стажу державної 
служби не менше 10 років користуються умовами щодо комунально-
побутового обслуговування, передбаченими цим Законом. 
Період роботи посадових осіб в органах державної податкової та митної служб 
на посадах, на яких відповідно до закону присвоювалися спеціальні та/або 
персональні звання, зараховується до стажу державної служби, незалежно від 
місця роботи на час досягнення зазначеного віку. 

 
Стаття 37 1. Порядок і умови перерахунку пенсій державних службовців  

 
Умови та порядок перерахунку призначених пенсій державним службовцям 
визначаються Кабінетом Міністрів України. 

 
РОЗДІЛ VIII  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
 ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ  

 
Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства про державну 

службу  
 

Особи, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть 
цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним 
законодавством.  
 

  

 
Президент України 

 
Л. КРАВЧУК  

м. Київ  
16 грудня 1993 року  

N 3723-XII  

   

 
 
 ЗАКОН УКРАЇНИ  
(Закон,  ВР України, від 16.12.1993,  № 3723-XII "Про державну службу") 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про громадські об'єднання 
 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу 
об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, 
порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських 
об'єднань. 
 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

 
Стаття 1. Поняття громадського об'єднання 

 
1. Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або 
юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 
задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 
екологічних, та інших інтересів. 
2. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як 
громадська організація або громадська спілка. 
3. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами 
(учасниками) якого є фізичні особи. 
4. Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є 
юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути 
юридичні особи приватного права та фізичні особи. 
5. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної 
особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної 
особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є 
одержання прибутку. 
6. Частину шосту статті 1 виключено 
 

Стаття 2. Сфера дії Закону 
 

1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, 
реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань в Україні. 
2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, 
реєстрації, діяльності та припинення: 
1) політичних партій; 
2) релігійних організацій; 
3) непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної 
влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування; 
4) асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань; 
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5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне 
самоврядування; 
6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об'єднаннями), 
утворених на підставі інших законів. 
3. Особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, 
діяльності та припинення окремих видів громадських об'єднань можуть 
визначатися іншими законами. 
4. Неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (далі - 
іноземні неурядові організації) діють на території України відповідно до цього 
та інших законів України, міжнародних договорів України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 
 

Стаття 3. Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань 
 

1. Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах: 
1) добровільності; 
2) самоврядності; 
3) вільного вибору території діяльності; 
4) рівності перед законом; 
5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); 
6) прозорості, відкритості та публічності. 
2. Добровільність передбачає право особи на вільну участь або неучасть у 
громадському об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке 
об'єднання або припиненні членства (участі) в ньому. 
3. Самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського об'єднання 
самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об'єднання 
відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також 
невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність 
громадського об'єднання, крім випадків, визначених законом. 
4. Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських об'єднань 
(організацій роботодавців, професійних спілок, їх об'єднань) самостійно 
визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом. 
5. Рівність перед законом передбачає, що громадські об'єднання є рівними у 
своїх правах та обов'язках відповідно до закону з урахуванням організаційно-
правової форми, виду та/або статусу такого об'єднання. 
6. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) 
громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського 
об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно 
(активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами 
(учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого 
члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх 
праці та відрахувань на соціальні заходи). 
7. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) 
громадського об'єднання мати вільний доступ до інформації про його 
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діяльність, у тому числі про прийняті громадським об'єднанням рішення та 
здійснені заходи, а також обов'язок громадського об'єднання забезпечувати 
такий доступ. Публічність означає, що громадські об'єднання інформують 
громадськість про свої мету (цілі) та діяльність. 
 
Стаття 4. Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань 

 
1. Утворення і діяльність громадських об'єднань, мета (цілі) або дії яких 
спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності 
держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду 
війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 
посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються. 
2. Громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань. 
3. Інші обмеження права на свободу об'єднання, у тому числі на утворення і 
діяльність громадських об'єднань, можуть бути встановлені виключно законом 
в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я 
населення або захисту прав і свобод інших людей. 
4. Громадським об'єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім 
випадків, передбачених законом. 
 

Стаття 5. Гарантії права на свободу об'єднання 
 

1. Ніхто не може бути примушений до вступу у будь-яке громадське 
об'єднання. Належність чи неналежність до громадського об'єднання не може 
бути підставою для обмеження прав і свобод особи або для надання їй органами 
державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і 
переваг. 
2. Кожна особа має право добровільно у будь-який час у порядку, 
встановленому статутом, припинити членство (участь) у громадському 
об'єднанні. 
3. Вимога про зазначення відомостей щодо членства (участі) особи у 
громадському об'єднанні, якщо така вимога не пов'язана з реалізацією особою 
своїх прав як особи, яка має право представляти громадське об'єднання, або 
члена (учасника) громадського об'єднання, не допускається, крім випадків, 
визначених законом. 
 

Стаття 6. Спільна реалізація громадськими об'єднаннями своєї мети 
(цілей) 

 
1. Громадські об'єднання мають право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом 
укладення між собою на добровільних засадах угод про співробітництво та/або 
взаємодопомогу, утворення відповідно до цього Закону громадських спілок, а 
також в інший спосіб, не заборонений законом. 
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2. Громадські об'єднання можуть здійснювати співробітництво з іноземними 
неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з 
дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 
 

Розділ II 
УТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

 
Стаття 7. Засновники громадського об'єднання 

 
1. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, 
іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 
підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації 
- 14 років. 
2. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного 
права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. 
Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також 
юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які 
перебувають у процесі припинення. 
3. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж 
дві особи. 
4. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи 
приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа. 
5. Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного 
права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений 
до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо 
яких застосовано міжнародні санкції. 
6. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом 
недієздатною. 
7. Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після 
прийняття рішення про реєстрацію або прийняття повідомлення про утворення 
громадського об'єднання в установленому цим Законом порядку. 
Примітка. Під істотною участю у цьому Законі слід розуміти пряме та 
опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і 
більше відсотками статутного (складеного) капіталу або голосів за придбаними 
акціями (частками) юридичної особи або незалежно від формального володіння 
можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. 
 

Стаття 8. Члени (учасники) громадського об'єднання 
 

1. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, 
можуть бути особи, визначені частиною першою статті 7 цього Закону, які 
досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її 
статутом у межах, встановлених законом. 



 208

2. Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути юридичні особи 
приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної 
особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними. 
 

Стаття 9. Утворення громадського об'єднання 
 

1. Утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його 
засновників та оформлюється протоколом. 
2. Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості 
про: 
1) дату та місце проведення установчих зборів; 
2) осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до частини 
одинадцятої цієї статті); 
3) рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) 
його діяльності; 
4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого 
найменування громадського об'єднання; 
5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання; 
6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління 
громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту; 
7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське 
об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від 
імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження (далі - особа, 
уповноважена представляти громадське об'єднання), - для громадського 
об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, 
якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про 
утворення такого об'єднання; 
8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське 
об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, 
яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи. 
3. Юридична особа приватного права бере участь в утворенні громадської 
спілки через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який 
діє на підставі довіреності на вчинення дій щодо утворення громадської спілки. 
4. У разі утворення громадського об'єднання, яке має намір здійснювати 
діяльність без статусу юридичної особи, рішення, передбачені пунктами 5 та 6 
частини другої цієї статті, приймаються, якщо наявність статуту та/або 
утворення (обрання) органів управління передбачено рішенням про утворення 
такого об'єднання. 
5. У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші 
прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та/або діяльності 
громадського об'єднання. 
6. Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу 
громадського об'єднання, визначена особою, яка має право представляти 
громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена 
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особою, уповноваженою представляти громадське об'єднання, за наявності її 
особистої згоди. 
7. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів. 
8. Громадські об'єднання реєструються або повідомляють про своє утворення у 
порядку, передбаченому цим Законом, протягом 60 днів з дня проведення 
установчих зборів. 
9. Дії від імені незареєстрованого громадського об'єднання або громадського 
об'єднання, повідомлення якого не прийнято в установленому цим Законом 
порядку, крім дій, пов'язаних з реєстрацією такого об'єднання або 
повідомленням про його утворення, забороняються. 
10. Вимоги цієї статті застосовуються також щодо рішень стосовно створення 
нового громадського об'єднання, які приймаються у зв'язку з реорганізацією 
громадського об'єднання. 
11. Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадського 
об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому 
обов'язково зазначаються відомості: 
1) щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а 
для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або 
документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим 
підписом; 
2) щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, 
юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати 
участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, 
уповноваженої брати участь в установчих зборах. 
 
 

Стаття 10. Найменування громадського об'єднання 
 

1. Найменування громадського об'єднання визначається рішенням установчих 
зборів під час його утворення. 
2. Найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної 
та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма 
громадського об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка"). 
3. Найменування громадського об'єднання викладається державною мовою. 
Громадське об'єднання може також викласти свою власну назву, поряд з 
державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини. 
4. Власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним 
назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань або громадських 
об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому цим Законом порядку. 
5. Власна назва громадського об'єднання не може містити: 
1) найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки 
Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів 
(міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, 
прокуратура, суд); 
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2) власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в 
судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням 
суду законної сили); 
3) інші позначення, використання яких обмежено законом. 
6. Власна назва громадського об'єднання не може містити слова "державний", 
"комунальний" та похідні від них. Власна назва навчального закладу, установи 
чи організації у власній назві громадського об'єднання може використовуватися 
лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації. 
Забороняється використання у власній назві громадського об'єднання 
історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом 
Міністрів України. 
7. Власна назва громадського об'єднання має містити інформацію про статус 
громадського об'єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське") та може 
містити інформацію про його вид ("екологічне", "правозахисне" тощо). 
8. Власна назва громадського об'єднання може містити ім'я (псевдонім) 
фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її 
спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не 
передбачено законом. 
9. Громадське об'єднання має право на використання свого найменування з 
моменту реєстрації або прийняття в установленому цим Законом порядку 
повідомлення про його утворення. Забороняється використання найменування 
громадського об'єднання фізичними та юридичними особами, які не належать 
до цього громадського об'єднання, без згоди такого громадського об'єднання 
для цілей, не пов'язаних з діяльністю цього громадського об'єднання. 
10. Громадське об'єднання може також мати скорочене найменування, яке 
визначається рішенням його установчих зборів або вищого органу управління - 
з'їзду, конференції, загальних зборів тощо (далі - вищий орган управління). 
11. Зміна найменування громадського об'єднання здійснюється на засіданні 
вищого органу управління такого об'єднання з додержанням вимог цього 
Закону та статуту об'єднання (за наявності). 
 

Стаття 11. Статут громадського об'єднання 
 

1. Статут громадського об'єднання має містити відомості про: 
1) найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене 
найменування; 
2) мету (цілі) та напрями його діяльності; 
3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, 
права та обов'язки його членів (учасників); 
4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів 
управління (далі - керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх 
формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення 
особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для 
громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи); 
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5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами 
громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку; 
6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його 
членами (учасниками); 
7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів 
громадського об'єднання та розгляду скарг; 
8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна 
громадського об'єднання; 
9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених 
підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським 
об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної 
особи); 
10) порядок внесення змін до статуту; 
11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації 
громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого 
майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке 
має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи. 
2. У статуті громадського об'єднання можуть бути передбачені додаткові 
положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації 
громадського об'єднання, що не суперечать закону. 
3. Статут громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без 
статусу юридичної особи (у разі, якщо наявність статуту такого об'єднання 
передбачена рішенням про його утворення), може не містити положень, 
передбачених пунктами 5 - 8 частини першої цієї статті. 
 

Стаття 12. Реєстрація громадського об'єднання 
 

1. Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом 
юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом України 
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з 
урахуванням особливостей, установлених цим Законом. 
2. Реєстрація громадського об'єднання здійснюється безоплатно органами 
виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження з 
питань реєстрації громадських об'єднань (далі - уповноважений орган з питань 
реєстрації), за місцезнаходженням громадського об'єднання. 
3. Для реєстрації громадського об'єднання керівник або особа (особи), яка має 
право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, 
протягом 60 днів з дня утворення громадського об'єднання подають 
(надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань 
реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання заяву за формою, 
затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються: 
1) примірник протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог 
частин другої, п'ятої, сьомої статті 9 цього Закону; 
2) статут (у двох примірниках); 
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3) відомості про керівні органи громадського об'єднання із зазначенням 
прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів 
інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера 
телефону та інших засобів зв'язку, а також зазначені відомості про особу (осіб), 
яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення 
реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, передбачена 
частиною шостою статті 9 цього Закону, якщо така особа не була присутня на 
установчих зборах; 
4) заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації 
юридичної особи. 
5) пункт 5 частини третьої статті 12 виключено 
4. Заяву та документи, зазначені в пунктах 3 і 4 частини третьої цієї статті, 
підписує керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське 
об'єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної 
особи на заяві про реєстрацію громадського об'єднання засвідчується 
нотаріально. 
5. Для реєстрації громадської спілки, крім документів, передбачених частиною 
третьою цієї статті, подаються документи, які містять відомості щодо структури 
власності засновників - юридичних осіб та фізичних осіб - власників істотної 
участі цих юридичних осіб. 
6. У разі якщо засновником (засновниками) громадської спілки є іноземна 
юридична особа, крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, 
додатково подається легалізований у встановленому порядку документ про 
підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її 
місцезнаходження - витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, 
що відповідає вимогам Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців". 
7. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються) 
до уповноваженого органу з питань реєстрації, мають бути викладені 
державною мовою. 
8. У разі неподання (ненадсилання) документів для реєстрації громадського 
об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не 
вважається утвореним. 
9. На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації 
протягом семи робочих днів з дня їх отримання приймає рішення про 
реєстрацію або про відмову у реєстрації громадського об'єднання, про 
направлення документів на доопрацювання чи про залишення документів без 
розгляду по суті. 
10. Відмова у реєстрації громадського об'єднання допускається за наявності 
однієї або сукупності таких підстав: 
1) наявність у статуті та рішеннях, відображених у протоколі про утворення 
громадського об'єднання, положень, що не відповідають Конституції України, 
статті 4 цього Закону; 
2) порушення вимог статей 7, 10 цього Закону. 
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11. За відсутності підстав для відмови у реєстрації громадського об'єднання, 
передбачених частиною десятою цієї статті, для направлення документів на 
доопрацювання, передбачених частиною чотирнадцятою цієї статті, або для 
залишення документів без розгляду по суті, передбачених частиною 
сімнадцятою цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації у межах 
строку, визначеного частиною дев'ятою цієї статті: 
1) приймає рішення у формі наказу про реєстрацію громадського об'єднання; 
2) вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про зареєстроване 
громадське об'єднання та забезпечує внесення відомостей про зареєстроване 
громадське об'єднання як юридичну особу до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 
3) видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) 
керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське 
об'єднання для здійснення реєстраційних дій, виписку з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - виписка з 
Єдиного державного реєстру), свідоцтво про реєстрацію громадського 
об'єднання як громадської організації чи громадської спілки установленого 
Кабінетом Міністрів України зразка (далі - свідоцтво про реєстрацію) та один 
примірник статуту з відміткою про реєстрацію. 
12. За наявності підстав для відмови у реєстрації громадського об'єднання, 
передбачених частиною десятою цієї статті, уповноважений орган з питань 
реєстрації у межах строку, передбаченого частиною дев'ятою цієї статті, 
приймає рішення у формі наказу про відмову у реєстрації. Невід'ємним 
додатком до рішення є висновок за результатами правової експертизи, який має 
бути вмотивованим та містити вичерпні підстави відмови. 
13. Копія рішення, передбаченого частиною дванадцятою цієї статті, видається 
(надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) 
керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське 
об'єднання для здійснення реєстраційних дій, не пізніше наступного дня після 
його прийняття. У разі прийняття рішення про відмову у реєстрації 
громадського об'єднання з підстав, передбачених пунктом 2 частини десятої 
цієї статті, копія рішення надсилається разом з одним примірником статуту та 
документами, що подавалися для проведення реєстрації такого об'єднання (крім 
документів, до яких висловлені зауваження). 
14. Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого 
частиною дев'ятою цієї статті, приймає рішення у формі наказу про 
направлення документів на доопрацювання за наявності однієї або сукупності 
таких підстав: 
1) невідповідність таких документів вимогам статей 8, 9, 11 цього Закону; 
2) виявлення у статуті громадського об'єднання положень, які суперечать цьому 
Закону (крім статті 4) та іншим законам України; 
3) порушення порядку створення громадського об'єднання як юридичної особи, 
встановленого законом: 
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а) наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом 
щодо осіб, які зазначені як керівник, посадові особи інших керівних органів 
громадського об'єднання; 
б) невідповідність відомостей, вказаних у реєстраційній картці на проведення 
державної реєстрації громадського об'єднання як юридичної особи, відомостям, 
зазначеним у документах, що подані для проведення реєстрації громадського 
об'єднання. 
15. Висновок за результатами правової експертизи, який є невід'ємним 
додатком до рішення, має містити вичерпні та вмотивовані (з посиланням на 
відповідні положення законів України) зауваження до поданих документів. 
16. У разі прийняття рішення про направлення громадському об'єднанню 
поданих документів на доопрацювання копія рішення видається (надсилається 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику або особі 
(особам), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення 
реєстраційних дій, не пізніше наступного дня після його прийняття, разом з 
одним примірником статуту та документами, що подавалися для проведення 
реєстрації такого об'єднання (крім документів, до яких висловлені зауваження у 
висновку). 
17. Уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про залишення 
документів без розгляду по суті за наявності однієї або сукупності таких 
підстав: 
1) документи подані не в повному обсязі; 
2) неповнота відомостей у поданих громадським об'єднанням документах, яку 
не можна усунути без прийняття рішення про залишення документів без 
розгляду по суті; 
3) документи подані особою, яка не має на це повноважень; 
4) документи подано з порушенням строку подання документів для реєстрації 
громадського об'єднання; 
5) громадське об'єднання в установлений частиною дев'ятнадцятою цієї статті 
строк не подало до уповноваженого органу з питань реєстрації виправлених 
документів. 
18. Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого 
частиною дев'ятою цієї статті, видає (надсилає рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право 
представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, копію 
рішення у формі наказу про залишення документів без розгляду по суті, один 
примірник статуту та документи, що подавалися для проведення реєстрації 
громадського об'єднання. 
19. Громадське об'єднання протягом шести місяців з дня отримання копії 
рішення про відмову у реєстрації громадського об'єднання з підстав, 
передбачених пунктом 2 частини десятої цієї статті, про направлення 
документів на доопрацювання, залишення документів без розгляду по суті 
може усунути недоліки та подати документи уповноваженому органу з питань 
реєстрації в порядку, визначеному цією статтею. У разі виявлення у статуті 
громадського об'єднання положень, які суперечать цьому Закону та іншим 
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законам України (крім випадків, зазначених у пункті 1 частини десятої цієї 
статті), рішення про внесення змін до статуту громадського об'єднання 
приймається в порядку, визначеному статтею 9 цього Закону. 
20. Уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний протягом п'яти 
робочих днів з дня надходження документів після усунення недоліків прийняти 
рішення про реєстрацію громадського об'єднання та вчинити інші дії, 
передбачені частиною одинадцятою цієї статті. 
21. Громадське об'єднання, яке протягом шести місяців з дня отримання копії 
рішення про відмову у реєстрації громадського об'єднання з підстав, 
передбачених пунктом 2 частини десятої цієї статті, про направлення 
документів на доопрацювання, залишення документів без розгляду по суті не 
подало документи після усунення недоліків уповноваженому органу з питань 
реєстрації в порядку, визначеному цією статтею, не вважається утвореним. 
22. Рішення, дії чи бездіяльність уповноваженого органу з питань реєстрації, 
прийняті (вчинені) на підставі цієї статті, можуть бути оскаржені до суду в 
порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України. 
 

Стаття 13. Відокремлені підрозділи громадського об'єднання 
 

1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені 
підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу 
громадського об'єднання згідно із статутом. 
2. Відокремлені підрозділи громадського об'єднання не є юридичними особами, 
крім випадків, передбачених цим Законом. 
Відокремлені підрозділи громадського об'єднання утворюються та здійснюють 
свою діяльність на основі статуту громадського об'єднання. 
Відокремлені підрозділи громадського об'єднання зі статусом юридичної особи 
можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського 
об'єднання. Положення про відокремлений підрозділ громадського об'єднання 
містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву 
керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання 
(призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі 
потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ 
громадського об'єднання не може суперечити законам та статуту громадського 
об'єднання. 
3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи громадського об'єднання 
подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за 
місцезнаходженням громадського об'єднання. 
4. Відомості подаються у формі реєстраційної картки, яка повинна містити такі 
дані: 
1) ідентифікаційний код громадського об'єднання як юридичної особи; 
2) повне найменування відокремленого підрозділу; 
3) місцезнаходження відокремленого підрозділу; 
4) прізвище, ім'я та по батькові керівника відокремленого підрозділу, його 
реєстраційний номер облікової картки платника податку; 
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5) місцезнаходження реєстраційної справи громадського об'єднання. 
До реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу додається 
рішення керівного органу громадського об'єднання про створення 
відокремленого підрозділу. Форму реєстраційної картки про створення 
відокремленого підрозділу громадського об'єднання затверджує Міністерство 
юстиції України. 
5. Уповноважений орган з питань реєстрації, до якого подані документи про 
створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання, протягом трьох 
робочих днів вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про 
відокремлений підрозділ громадського об'єднання та забезпечує внесення 
відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або 
приймає рішення про відмову у внесенні до Реєстру громадських об'єднань 
відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання. Копія 
рішення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про 
вручення) громадському об'єднанню не пізніше наступного дня після його 
прийняття. 
6. Уповноважений орган з питань реєстрації, до якого подані документи про 
утворення відокремленого підрозділу громадського об'єднання приймає 
рішення про відмову у внесенні до Реєстру громадських об'єднань відомостей 
про відокремлений підрозділ громадського об'єднання у разі неподання 
документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, наявності помилок у 
реєстраційній картці про утворення відокремленого підрозділу громадського 
об'єднання або якщо рішення про утворення відокремленого підрозділу 
прийнято не уповноваженим керівним органом громадського об'єднання. 
7. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу громадське 
об'єднання подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за 
місцезнаходженням громадського об'єднання за формою, затвердженою 
Міністерством юстиції України. 
 
Стаття 14. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського 
об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, 
зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, 

зміну місцезнаходження громадського об'єднання 
 

1. Внесення змін до відомостей про громадське об'єднання як юридичну особу, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців, здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з 
урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 
2. Громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, 
в якому знаходиться реєстраційна справа громадського об'єднання (далі - 
реєстраційна справа) або повідомлення про утворення громадського об'єднання, 
про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів 
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громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти 
громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадського об'єднання. 
Абзац другий частини другої статті 14 виключено 
3. Зареєстроване громадське об'єднання вносить зміни до статуту громадського 
об'єднання, до складу керівних органів, місцезнаходження громадського 
об'єднання в порядку, визначеному статутом цього об'єднання, з урахуванням 
норм цього Закону. 
4. Зареєстроване громадське об'єднання для внесення змін до відомостей про 
склад керівних органів подає (надсилає) такі документи: 
1) заяву довільної форми; 
2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про 
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців; 
3) засвідчений печаткою громадського об'єднання примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління 
громадського об'єднання про зміну зазначених осіб, прийнятого в порядку, 
визначеному статутом громадського об'єднання, та оформленого з дотриманням 
пунктів 1, 2, 6, 8 частини другої статті 9 цього Закону, та/або примірник 
оригіналу (нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх 
призначення; 
4) засвідчений печаткою громадського об'єднання примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчену копію) протоколу засідання керівного органу 
громадського об'єднання, на якому відповідно до статуту було скликано 
засідання вищого органу управління, якщо зміни прийняті вищим органом 
управління; 
5) відомості про керівні органи. 
Документи, зазначені в пунктах 1, 2 і 5 цієї частини, підписує керівник 
громадського об'єднання. 
5. Зареєстроване громадське об'єднання для внесення змін до відомостей про 
місцезнаходження подає (надсилає) такі документи: 
1) заяву довільної форми; 
2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про 
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців; 
3) свідоцтво (дублікат свідоцтва) про реєстрацію. 
Документи, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї частини, підписує керівник 
громадського об'єднання. 
6. Зареєстроване громадське об'єднання для повідомлення про зміни до статуту 
подає (надсилає) такі документи: 
1) заяву довільної форми; 
2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про 
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців; 
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу 
управління громадського об'єднання про внесення змін до статуту, прийнятого 
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в порядку, визначеному статутом громадського об'єднання, та оформленого з 
дотриманням частини другої статті 9 цього Закону; 
4) засвідчений печаткою громадського об'єднання примірник оригіналу або 
нотаріально засвідчену копію протоколу засідання керівного органу 
громадського об'єднання, на якому відповідно до статуту було скликано 
засідання вищого органу управління; 
5) два примірники статуту з внесеними змінами; 
6) примірник оригіналу (дублікат) статуту та свідоцтво (дублікат свідоцтва) про 
реєстрацію. 
Документи, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї частини, підписує керівник 
громадського об'єднання. 
7. Громадське об'єднання, утворене без статусу юридичної особи, у 
повідомленні про зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське 
об'єднання, вказує відомості про особу в обсязі, визначеному у пункті 3 частини 
третьої статті 12 цього Закону. 
8. Вимога подання інших документів про зміни у складі керівних органів, зміни 
особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміни 
місцезнаходження та зміни до статуту не допускається. 
9. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом п'яти робочих днів з дня 
отримання документів, зазначених у частинах четвертій - сьомій цієї статті, 
приймає одне з таких рішень: 
1) про прийняття повідомлення про зміни у складі керівних органів, зміну 
особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну 
місцезнаходження, зміни до статуту; 
2) про відмову у прийнятті повідомлення про зміни у складі керівних органів, 
зміни до статуту - у разі порушення статуту громадського об'єднання; 
3) про відмову у прийнятті повідомлення про зміни до статуту - за наявності 
підстав, передбачених частиною десятою статті 12 цього Закону (крім 
порушення вимог статті 7 цього Закону); 
4) про направлення висновку за результатами правової експертизи - за 
наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 (крім невідповідності 
документів вимогам статей 8, 9 цього Закону), 3 частини чотирнадцятої статті 
12 цього Закону; 
5) про залишення документів без розгляду по суті - за наявності підстав, 
передбачених у пунктах 3 - 5 частини сімнадцятої статті 12 цього Закону. 
10. Уповноважений орган з питань реєстрації у разі прийняття рішення, 
зазначеного в пункті 1 частини дев'ятої цієї статті: 
1) вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про зміни у складі 
керівних органів, особи (осіб), уповноваженої представляти громадське 
об'єднання, зміну місцезнаходження та про зміни до статуту і забезпечує 
внесення відомостей про зазначені зміни щодо громадських об'єднань із 
статусом юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців; 
2) видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) 
громадському об'єднанню свідоцтво про реєстрацію, виписку з Єдиного 
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державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та один 
примірник статуту з відміткою про прийняття повідомлення про зміни до 
статуту - у разі зміни назви, мети та місцезнаходження громадського 
об'єднання; 
3) видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) 
громадському об'єднанню виписку з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців - у разі змін у складі керівних органів 
громадського об'єднання. 
11. Після внесення відомостей про зміну місцезнаходження громадського 
об'єднання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців реєстраційна справа такого громадського об'єднання передається 
до уповноваженого органу з питань реєстрації за новим місцезнаходженням 
громадського об'єднання. 
12. У разі прийняття рішень, передбачених у пунктах 2 - 4 частини дев'ятої цієї 
статті, уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний повернути 
громадському об'єднанню один примірник статуту з внесеними змінами та 
подані документи (крім документів, щодо яких висловлені зауваження у 
висновку) одночасно з надсиланням копії відповідного рішення. 
13. У разі прийняття рішення, передбаченого у пункті 5 частини дев'ятої цієї 
статті, уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний повернути 
громадському об'єднанню усі подані документи одночасно з надсиланням копії 
відповідного рішення. 
14. Приведення документів про внесення громадським об'єднанням змін до 
статуту або змін у складі керівних органів громадського об'єднання у 
відповідність із вимогами цього Закону здійснюється в порядку, передбаченому 
частиною дев'ятнадцятою статті 12 цього Закону та статутом громадського 
об'єднання. 
5. У разі прийняття рішень, передбачених у пунктах 2 - 5 частини дев'ятої цієї 
статті, залишаються чинними керівні органи та статут громадського об'єднання 
у складі та в редакції до внесення відповідних змін. За наявності в поданих 
громадським об'єднанням документах заяви керівника або члена керівного 
органу про складення ним повноважень уповноважений орган з питань 
реєстрації вносить до Реєстру громадських об'єднань відповідні відомості 
незалежно від прийняття рішення, передбаченого в пунктах 2, 5 частини 
дев'ятої цієї статті. 
16. За прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання 
справляється плата у розмірі, визначеному Законом України "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" за проведення 
державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. 
 

Стаття 15. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію 
громадського об'єднання та/або статуту 

 
1. У разі втрати оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту керівник 
подає (надсилає) до уповноваженого органу з питань реєстрації, в якому 
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знаходиться реєстраційна справа громадського об'єднання, заяву про втрату 
оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту, до якої додаються: 
1) документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному 
друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналу 
свідоцтва про реєстрацію та/або статуту у розмірі, визначеному Законом 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців"; 
2) довідка, видана органом внутрішніх справ, про реєстрацію заяви про втрату 
оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту. 
2. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом трьох робочих днів з дня 
отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, приймає у 
формі наказу одне з таких рішень: 
1) про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту; 
2) про залишення заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або 
статуту без розгляду по суті. 
3. Уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про залишення 
заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту без 
розгляду по суті за наявності однієї або сукупності таких підстав: 
1) якщо до заяви не додані документи, передбачені частиною першою цієї 
статті; 
2) якщо заява підписана особою, не уповноваженою представляти громадське 
об'єднання; 
3) якщо до уповноваженого органу з питань реєстрації надійшло рішення суду 
щодо заборони заміни та видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію 
та/або статуту. 
4. Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого 
частиною другою цієї статті, надсилає (видає) громадському об'єднанню копію 
рішення про залишення заяви без розгляду по суті та документи, що подавалися 
для отримання дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту. 
Висновок, який є невід'ємним додатком до рішення, має містити вичерпні та 
вмотивовані підстави такого рішення. 
5. Уповноважений орган з питань реєстрації за відсутності підстав для 
залишення без розгляду по суті заяви про втрату оригіналу свідоцтва про 
реєстрацію та/або статуту зобов'язаний у межах строку, передбаченого 
частиною другою цієї статті: 
1) внести до Реєстру громадських об'єднань запис про втрату оригіналу 
свідоцтва про реєстрацію та/або статуту; 
2) забезпечити внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців запис про втрату оригіналу свідоцтва про 
реєстрацію та/або статуту; 
3) оформити та видати (надіслати) дублікат оригіналу свідоцтва про реєстрацію 
та/або статуту. 
6. За видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту 
громадського об'єднання справляється плата у розмірі, визначеному Законом 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців" за видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до 
них, засвідчених державним реєстратором. 
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Стаття 16. Повідомлення про утворення громадського об'єднання 
 

1. Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу 
юридичної особи, повідомляє про своє утворення уповноважений орган з 
питань реєстрації протягом 60 днів з дня його утворення. 
2. Для повідомлення про утворення громадського об'єднання його засновники 
або особа (особи), уповноважена представляти громадське об'єднання, подають 
(надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань 
реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання заяву за формою, 
затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються: 
1) примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія протоколу установчих 
зборів, оформленого з дотриманням вимог частин другої, четвертої та восьмої 
статті 9 цього Закону; 
2) відомості про засновників громадського об'єднання із зазначенням прізвища, 
ім'я, по батькові (за наявності), дати народження, адреси місця проживання, а в 
разі якщо засновником є юридична особа приватного права, - її найменування, 
місцезнаходження, ідентифікаційного коду; 
3) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське 
об'єднання, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати 
народження, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, до яких 
додається письмова згода цієї особи, передбачена частиною шостою статті 9 
цього Закону. 
Заява підписується засновниками громадського об'єднання або особою 
(особами), уповноваженою представляти громадське об'єднання, а справжність 
їх підписів засвідчується нотаріально. 
3. За відсутності підстав, зазначених у пункті 1 частини десятої статті 12 цього 
Закону, та відповідності поданих документів вимогам статей 7 - 10 цього 
Закону уповноважений орган з питань реєстрації протягом п'яти робочих днів з 
дня отримання документів, передбачених частиною другою цієї статті, приймає 
рішення про прийняття письмового повідомлення та вносить відомості про 
громадське об'єднання до Реєстру громадських об'єднань. Копія рішення про 
прийняття письмового повідомлення надається (надсилається рекомендованим 
листом з повідомленням про вручення) засновникам громадського об'єднання 
або особі (особам), уповноваженій представляти громадське об'єднання, не 
пізніше наступного дня після його прийняття. 
4. За наявності підстав, зазначених у пункті 1 частини десятої статті 12 цього 
Закону, у разі невідповідності поданих документів вимогам статей 7 - 10 цього 
Закону уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, 
передбаченого частиною третьою цієї статті, приймає рішення про неприйняття 
повідомлення про утворення громадського об'єднання, яке має бути 
вмотивованим та містити вичерпні підстави неприйняття повідомлення про 
утворення. Копія зазначеного рішення надається (надсилається 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення) засновникам 
громадського об'єднання або особі (особам), уповноваженій представляти 
громадське об'єднання, не пізніше наступного дня після його прийняття. 
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5. У разі усунення громадським об'єднанням невідповідностей поданих 
документів вимогам статей 7 - 10 цього Закону уповноважений орган з питань 
реєстрації приймає рішення про прийняття повідомлення про утворення цього 
громадського об'єднання та вчиняє інші дії, передбачені частиною третьою цієї 
статті, протягом трьох робочих днів з дня отримання документів, якими 
усунено такі невідповідності. 
6. Громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації 
про зміну найменування громадського об'єднання, його мети (цілей), зміну 
особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, протягом 
місяця з дня прийняття відповідних змін у порядку, передбаченому статтею 14 
цього Закону. 
7. Рішення, дії чи бездіяльність уповноваженого органу з питань реєстрації, 
прийняті (вчинені) на підставі цієї статті, можуть бути оскаржені до суду у 
порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України. 
8. Для отримання статусу юридичної особи громадське об'єднання, яке 
здійснює діяльність без статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу 
управління може звернутися для проведення процедури реєстрації в порядку, 
визначеному статтею 12 цього Закону. 
 

Стаття 17. Реєстр громадських об'єднань 
 

1. З метою обліку громадських об'єднань та забезпечення загального доступу до 
інформації про громадські об'єднання уповноважений орган з питань реєстрації 
веде Реєстр громадських об'єднань. 
2. Включення відомостей про громадські об'єднання до Реєстру громадських 
об'єднань здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації згідно з 
відомостями, що містяться в документах, які подаються громадськими 
об'єднаннями в порядку, передбаченому статтями 12, 13, 14, 16, 19 цього 
Закону. Обробка персональних даних, зазначених у пункті 3 частини третьої 
статті 12, пунктах 2, 3 частини другої статті 16 цього Закону, а також 
оприлюднення в Реєстрі громадських об'єднань відомостей про осіб, обраних 
до складу керівних органів громадського об'єднання, або особу, уповноважену 
представляти громадське об'єднання, здійснюється уповноваженим органом з 
питань реєстрації відповідно до законодавства у сфері захисту персональних 
даних. 
3. Основні відомості Реєстру громадських об'єднань є відкритими для 
безоплатного доступу на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань 
реєстрації. 
4. Для реалізації права доступу до відомостей Реєстру громадських об'єднань 
користувачам надається можливість пошуку, перегляду, копіювання та 
друкування таких відомостей. 
5. Порядок ведення Реєстру громадських об'єднань визначається Кабінетом 
Міністрів України. 
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Стаття 18. Символіка громадського об'єднання 
 

1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати власну 
символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується 
відповідно до його статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 
2. Символіка громадського об'єднання не повинна відтворювати: 
1) державні символи України; 
2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної 
влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого 
самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих 
органів; 
3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав; 
4) зареєстровану символіку іншого громадського об'єднання; 
5) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її 
спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не 
передбачено законом; 
6) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом. 
3. Інформація про зареєстровану в установленому порядку символіку 
громадського об'єднання є відкритою для ознайомлення. 
4. За реєстрацію символіки, заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у 
зв'язку з пошкодженням, видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію 
символіки громадського об'єднання у зв'язку з його втратою вноситься плата, 
розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України і не може 
перевищувати десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
5. Громадське об'єднання має право на використання власної символіки з 
моменту її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки 
громадського об'єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого 
об'єднання та для цілей, не пов'язаних з діяльністю такого громадського 
об'єднання. 
6. Громадське об'єднання, яке не має зареєстрованої символіки, може 
використовувати для позначення громадського об'єднання при виготовленні 
своїх інформаційно-презентаційних матеріалів зображення, що мають 
відповідати вимогам частини другої цієї статті. 
 

Стаття 19. Всеукраїнський статус громадського об'єднання 
 

1. Громадське об'єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, 
може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених 
підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у 
частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське 
об'єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому цим Законом. 
Спеціальними законами можуть визначатися інші вимоги щодо підтвердження 
всеукраїнського статусу окремих видів громадських об'єднань. 
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2. Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання та відмова 
від такого статусу є добровільними. 
3. Для підтвердження всеукраїнського статусу громадське об'єднання подає до 
уповноваженого органу з питань реєстрації заяву за формою, встановленою 
Міністерством юстиції України. 
4. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня 
надходження заяви за результатами перевірки в Реєстрі громадських об'єднань 
відповідності відокремлених підрозділів громадського об'єднання вимогам, 
передбаченим частиною першою цієї статті, приймає рішення про 
підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання або про 
відмову у підтвердженні такого статусу. Копія рішення надається (надсилається 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському 
об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття. 
5. У разі прийняття рішення про підтвердження всеукраїнського статусу 
громадського об'єднання уповноважений орган з питань реєстрації в межах 
строку, визначеного частиною шостою цієї статті, вносить відповідний запис до 
Реєстру громадських об'єднань. 
6. Для відмови від всеукраїнського статусу громадське об'єднання подає до 
уповноваженого органу з питань реєстрації заяву за формою, встановленою 
Міністерством юстиції України. Уповноважений орган з питань реєстрації не 
пізніше п'яти робочих днів з дня надходження заяви вносить до Реєстру 
громадських об'єднань запис про відмову громадського об'єднання від 
всеукраїнського статусу. 
7. Відомості про всеукраїнський статус громадського об'єднання перевіряються 
щороку уповноваженим органом з питань реєстрації з даних реєстраційної 
картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, форма якої 
затверджується Міністерством юстиції України. 
8. У разі якщо уповноважений орган з питань реєстрації установить наявність у 
громадського об'єднання, яке підтвердило свій всеукраїнський статус, меншої 
кількості відокремлених підрозділів, ніж передбачено частиною першою цієї 
статті, він надає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про 
вручення) громадському об'єднанню письмове повідомлення про наявність 
підстав для втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу і вносить 
до Реєстру громадських об'єднань запис про направлення такого повідомлення. 
9. У разі якщо через 60 днів після отримання письмового повідомлення, 
передбаченого частиною восьмою цієї статті, кількість відокремлених 
підрозділів громадського об'єднання, за даними Реєстру громадських об'єднань, 
не відповідатиме вимогам частини першої цієї статті, уповноважений орган з 
питань реєстрації приймає рішення про втрату громадським об'єднанням 
всеукраїнського статусу та вносить до Реєстру громадських об'єднань 
відповідний запис. Копія зазначеного рішення надається (надсилається 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському 
об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття. 
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Стаття 20. Акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової 
організації 

 
1. Акредитація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової 
організації здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації. 
Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації акредитується в 
Україні без надання статусу юридичної особи. 
2. Для акредитації в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової 
організації ця організація або уповноважена нею особа подає (надсилає 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення) до уповноваженого 
органу з питань реєстрації: 
1) заяву про акредитацію за формою, що затверджується Міністерством юстиції 
України; 
2) копію документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує 
реєстрацію іноземної неурядової організації; 
3) копії установчих документів іноземної неурядової організації; 
4) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про 
утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації та 
призначення його керівника; 
5) статут (положення) відокремленого підрозділу у двох примірниках (якщо 
наявність статуту (положення) передбачена рішенням про утворення 
відокремленого підрозділу); 
6) довіреність на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової 
організації, оформлену відповідно до законодавства держави, в якій видано 
довіреність; 
7) документ про внесення плати за акредитацію в розмірі двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, крім іноземних неурядових 
організацій, звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних 
договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України. 
8) пункт 8 частини другої статті 20 виключено 
3. Документи, зазначені у пунктах 2 - 6 частини другої цієї статті, мають бути 
перекладені державною мовою і легалізовані відповідно до законодавства 
України та з урахуванням порядку, передбаченого національним 
законодавством держави іноземної неурядової організації. 
4. Заява про акредитацію в Україні відокремленого підрозділу іноземної 
неурядової організації за наявності всіх необхідних документів розглядається 
протягом двадцяти робочих днів з дня її надходження. 
5. За результатами розгляду заяви уповноважений орган з питань реєстрації 
приймає рішення про акредитацію в Україні відокремленого підрозділу 
іноземної неурядової організації або про відмову в акредитації чи про 
залишення документів без розгляду. 
6. У разі відсутності підстав для відмови в акредитації відокремленого 
підрозділу іноземної неурядової організації, передбачених частиною сьомою 
цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації в межах строку, 
передбаченого частиною четвертою цієї статті: 
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1) приймає рішення про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної 
неурядової організації; 
2) вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про акредитований 
відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації та цю організацію; 
3) видає свідоцтво про акредитацію за зразком, затвердженим Кабінетом 
Міністрів України, та за наявності статуту (положення) відокремленого 
підрозділу іноземної неурядової організації - один примірник такого статуту 
(положення) з відміткою про акредитацію. 
7. У разі якщо статут (положення) відокремленого підрозділу іноземної 
неурядової організації або установчі документи такої організації, подані на 
акредитацію, суперечать Конституції України чи законам України, 
уповноважений орган з питань реєстрації в межах строку, передбаченого 
частиною четвертою цієї статті, приймає рішення про відмову в акредитації 
відокремленого підрозділу. Копія рішення про відмову в акредитації 
відокремленого підрозділу надсилається заявнику рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення не пізніше наступного дня після прийняття 
рішення. 
8. У разі якщо подані документи не відповідають вимогам частин другої і 
третьої цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, 
передбаченого частиною четвертою цієї статті, приймає рішення про 
залишення документів без розгляду та надсилає заявнику рекомендованим 
листом з повідомленням про вручення копію зазначеного рішення разом з 
документами, що подавалися для акредитації відокремленого підрозділу. 
9. У разі внесення змін до статуту (положення) відокремленого підрозділу 
іноземної неурядової організації, зміни його керівника, зміни представника 
іноземної неурядової організації чи продовження строку його повноважень 
іноземна неурядова організація або уповноважена нею особа письмово 
повідомляє про такі зміни уповноважений орган з питань реєстрації протягом 
двадцяти днів після внесення відповідних змін або строку закінчення 
повноважень відповідно. У прийнятті повідомлення про зміни до статуту 
відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може бути 
відмовлено з підстав, визначених у частині сьомій цієї статті. Копія рішення 
про відмову у прийнятті повідомлення про зміни до статуту надсилається 
заявнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше 
наступного дня після прийняття рішення. 
Абзац другий частини дев'ятої статті 20 виключено 

 
Розділ III 

ПРАВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 
 

Стаття 21. Права громадських об'єднань 
 

1. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об'єднання має право: 
1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету 
(цілі); 
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2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, 
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 
їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами 
(клопотаннями), скаргами; 
3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що 
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації; 
4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів 
нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами 
влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань 
державного і суспільного життя; 
5) проводити мирні зібрання; 
6) здійснювати інші права, не заборонені законом. 
2. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право: 
1) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові 
права відповідно до законодавства; 
2) здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, 
якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в 
порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), 
якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє 
її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності 
громадським об'єднанням включаються до Реєстру громадських об'єднань; 
3) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової 
інформації; 
4) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до 
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності"; 
5) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються 
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з 
громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що 
стосуються сфери їхньої діяльності. 
3. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створена ним юридична 
особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного 
замовлення відповідно до закону. 
 
Стаття 22. Засади взаємодії громадських об'єднань з органами державної 
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування 
 

1. Держава забезпечує додержання прав громадських об'єднань. 
2. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у 
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діяльність громадських об'єднань, так само як і втручання громадських 
об'єднань у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та 
службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом. 
3. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи 
місцевого самоврядування можуть залучати громадські об'єднання до процесу 
формування і реалізації державної політики, вирішення питань місцевого 
значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими 
об'єднаннями стосовно важливих питань державного і суспільного життя, 
розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах 
державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах 
місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники 
громадських об'єднань. 
4. Проведення в порядку, визначеному законодавством, консультацій з 
громадськими об'єднаннями щодо проектів нормативно-правових актів, які 
стосуються правового статусу громадських об'єднань, їх фінансування та 
діяльності, є обов'язковим. 
5. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону громадськими 
об'єднаннями здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування у порядку, визначеному законом. 
 
 

Стаття 23. Фінансова підтримка та звітність громадських об'єднань 
 

1. Громадські об'єднання зі статусом юридичної особи мають право на 
фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, 
місцевих бюджетів відповідно до закону. 
2. Громадські об'єднання, які отримують фінансову підтримку за рахунок 
коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, зобов'язані подавати 
та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до 
закону. 
3. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні 
особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, 
фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і 
зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. 
Надання громадським об'єднанням, створеним ними юридичним особам 
(товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, 
здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом. 
4. Частину четверту статті 23 виключено 
5. Частину п'яту статті 23 виключено 
6. Частину шосту статті 23 виключено 
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Стаття 24. Власність громадського об'єднання 
 

1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї 
статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися 
коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому 
громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як 
членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та 
організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого 
об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб 
(товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних 
коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших 
підставах, не заборонених законом. 
2. Право власності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи 
реалізовує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та 
статутом громадського об'єднання. Окремі функції щодо управління майном за 
рішенням вищого органу управління громадського об'єднання можуть бути 
покладені на створені ним відповідно до статуту керівні органи, юридичні 
особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи таких об'єднань або 
передані громадським спілкам, утвореним цими громадськими об'єднаннями. 
3. У разі саморозпуску громадського об'єднання його майно та кошти після 
задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об'єднання на 
статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, 
а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до 
державного або місцевого бюджету. 
4. У разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви 
передаються правонаступнику. 
 
 

Розділ IV 
ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 

 
Стаття 25. Способи припинення діяльності громадського об'єднання 

 
1. Припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється: 
1) за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом 
управління громадського об'єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації 
шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу; 
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського 
об'єднання. 
2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної 
особи має наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, 
встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, встановлених цим 
Законом. 
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3. Якщо вартості майна громадського об'єднання зі статусом юридичної особи, 
яке безпосередньо здійснює підприємницьку діяльність і щодо якого прийнято 
рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, 
ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського 
суду із заявою про порушення справи про банкрутство такого громадського 
об'єднання відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом". 
 
 
Стаття 26. Добровільне припинення діяльності громадського об'єднання 

 
1. Громадське об'єднання має право у будь-який час прийняти рішення про 
припинення своєї діяльності (саморозпуск). 
2. Діяльність громадського об'єднання без статусу юридичної особи вважається 
припиненою з дня отримання повідомлення про таке рішення від особи, 
уповноваженої представляти це об'єднання, уповноваженим органом з питань 
реєстрації. На підставі зазначеного повідомлення уповноважений орган з 
питань реєстрації вносить відомості про припинення діяльності зазначеного 
громадського об'єднання до Реєстру громадських об'єднань. 
3. Рішення про саморозпуск громадського об'єднання приймається у порядку, 
встановленому статутом цього об'єднання. Вищий орган управління, який 
прийняв рішення про саморозпуск громадського об'єднання, створює 
ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження 
ліквідаційної комісії для проведення припинення громадського об'єднання як 
юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та 
майна громадського об'єднання після його ліквідації відповідно до статуту. 
4. Громадське об'єднання подає (надсилає) рішення про саморозпуск 
громадського об'єднання до уповноваженого органу з питань реєстрації. До 
рішення додаються: 
1) оригінал свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання (або його 
дубліката); 
2) оригінал статуту громадського об'єднання (або його дубліката); 
3) реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення 
юридичної особи. 
5. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом десяти робочих днів з 
дня отримання документів, зазначених у частині четвертій цієї статті, приймає 
рішення про визнання або відмову у визнанні рішення про саморозпуск 
громадського об'єднання. 
6. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині четвертій цієї статті 
документів встановлено відсутність порушень вимог цього Закону, Закону 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців", статуту громадського об'єднання, уповноважений орган з питань 
реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців відповідного запису та вносить дані про 
зазначене рішення громадського об'єднання до Реєстру громадських об'єднань. 
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7. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині четвертій цієї статті 
документів встановлено порушення вимог цього Закону, Закону України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статуту 
громадського об'єднання при прийнятті рішення про саморозпуск, 
уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення у формі наказу про 
відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського об'єднання. 
Невід'ємним додатком до рішення є висновок, який має бути вмотивованим та 
містити вичерпні підстави відмови. Копія зазначеного рішення видається 
(надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) 
громадському об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття. 
8. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців запису про рішення громадського об'єднання про 
саморозпуск розпочинається припинення громадського об'єднання як 
юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. 
9. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців запису про рішення громадського об'єднання про 
саморозпуск таке рішення не може бути скасоване цим громадським 
об'єднанням. 
10. Відмова у визнанні рішення про саморозпуск громадського об'єднання має 
наслідком втрату чинності зазначеним рішенням. 
11. Припинення діяльності громадської спілки не має наслідком припинення 
юридичних осіб - членів цієї спілки. 
 
 

Стаття 27. Реорганізація громадського об'єднання 
 

1. Реорганізація громадського об'єднання, яке має статус юридичної особи, 
здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання 
такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення 
громадського об'єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з 
приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до 
якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. 
2. Вступ громадської організації або громадської спілки до складу громадської 
спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком 
припинення його діяльності. 
3. Про прийняті рішення щодо реорганізації громадського об'єднання шляхом 
приєднання реорганізоване громадське об'єднання повідомляє уповноважений 
орган з питань реєстрації. Разом з повідомленням до уповноваженого органу з 
питань реєстрації подаються: 
1) рішення, зазначені у частині першій цієї статті; 
2) документи громадського об'єднання, яке приєднується, зазначені у частині 
четвертій статті 26 цього Закону; 
3) документи громадського об'єднання, до якого приєднуються, зазначені у 
статті 14 цього Закону, якщо внаслідок приєднання громадське об'єднання 
змінює свій статут та/або найменування. 
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4. Якщо за наслідками розгляду зазначених у частині третій цієї статті 
документів не встановлено порушень вимог цього Закону, Закону України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статутів 
громадських об'єднань, уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців відповідних записів та вносить дані про рішення громадських 
об'єднань, зазначені у частині першій цієї статті, до Реєстру громадських 
об'єднань. 
5. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині третій цієї статті 
документів встановлено порушення вимог цього Закону, Закону України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статутів 
громадських об'єднань при прийнятті рішень щодо реорганізації шляхом 
приєднання, уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення у 
формі наказу про відмову у визнанні рішення щодо реорганізації громадського 
об'єднання. Невід'ємним додатком до рішення уповноваженого органу є 
висновок, який має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави відмови. 
Копія зазначеного рішення видається (надсилається рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення) громадським об'єднанням не пізніше наступного 
дня після його прийняття. 
6. З дня вчинення уповноваженим органом з питань реєстрації дій, зазначених у 
частині четвертій цієї статті, розпочинається припинення громадського 
об'єднання. З цього часу керівний орган громадського об'єднання може 
здійснювати лише повноваження комісії з реорганізації, якщо такі 
повноваження покладені на нього вищим органом управління громадського 
об'єднання. 
7. З дня прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації рішення, 
зазначеного у частині четвертій цієї статті, рішення щодо реорганізації 
громадського об'єднання не можуть бути скасовані відповідними громадськими 
об'єднаннями. 
8. Відмова у визнанні рішення щодо реорганізації громадського об'єднання має 
наслідком втрату чинності зазначеним рішенням та продовження самостійної 
діяльності відповідних громадських об'єднань. 
 

Стаття 28. Заборона громадського об'єднання 
 

1. Громадське об'єднання може бути заборонено судом за позовом 
уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення 
громадським об'єднанням вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 
цього Закону. Заборона громадського об'єднання має наслідком припинення 
його діяльності у порядку, встановленому цим Законом, та виключення з 
Реєстру громадських об'єднань. 
2. Справа про заборону громадського об'єднання розглядається у порядку, 
встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. 
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3. У разі прийняття рішення про заборону громадського об'єднання майно, 
кошти та інші активи громадського об'єднання за рішенням суду 
спрямовуються до державного бюджету. 
4. На виконання рішення суду про заборону громадського об'єднання 
уповноважений орган з питань реєстрації вносить відповідний запис до Реєстру 
громадських об'єднань. Припинення діяльності громадського об'єднання, щодо 
якого прийнято рішення про заборону, здійснюється у порядку, визначеному 
статтею 29 цього Закону. 
5. Інші підстави для заборони діяльності громадського об'єднання, крім 
зазначених у частині першій цієї статті, не допускаються. 

 
Стаття 29. Порядок припинення громадського об'єднання 

 
1. Припинення громадського об'єднання включає: 
1) припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об'єднання; 
2) припинення громадського об'єднання як юридичної особи. 
2. Припинення діяльності громадського об'єднання розпочинається з дня, 
зазначеного у частині восьмій статті 26, частині шостій статті 27 цього Закону, 
з дня набрання законної сили рішенням суду про заборону цього громадського 
об'єднання. З цього ж дня припиняється членство (участь) у громадському 
об'єднанні. 
3. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об'єднання, у 
тому числі передання до відповідних архівних установ документації 
громадського об'єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня, зазначеного у 
частині другій цієї статті. Протягом встановленого часу управління поточними 
справами громадського об'єднання, спрямованими на припинення його 
діяльності, здійснює керівний орган громадського об'єднання. Після 
завершення зазначених дій діяльність керівного органу громадського 
об'єднання припиняється (за винятком покладених на нього повноважень 
ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації). 
4. Припинення громадського об'єднання як юридичної особи не може бути 
зупинено або скасовано цим об'єднанням після дня, зазначеного у частині 
другій цієї статті. 
5. У разі прийняття судом рішення про припинення юридичної особи 
громадського об'єднання з підстав, зазначених у Законі України "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", громадське 
об'єднання протягом шести місяців в довільній формі повідомляє 
уповноважений орган з питань реєстрації про продовження діяльності без 
статусу юридичної особи та надає відомості про особу (осіб), уповноважену 
представляти громадське об'єднання, в обсязі, визначеному пунктом 3 частини 
другої статті 16 цього Закону. 
6. У разі неотримання уповноваженим органом з питань реєстрації протягом 
шести місяців повідомлення громадського об'єднання про продовження 
діяльності без статусу юридичної особи уповноважений орган з питань 
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реєстрації вносить до Реєстру громадських об'єднань запис про припинення 
діяльності громадського об'єднання. 
 
Стаття 30. Припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної 

неурядової організації 
 

1. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації 
припиняється на підставі: 
1) рішення іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ якої 
акредитовано в Україні; 
2) рішення уповноваженого органу з питань реєстрації у разі закінчення 
терміну дії довіреності на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної 
неурядової організації, оформленої відповідно до законодавства держави, в якій 
видано довіреність; 
3) рішення суду про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової 
організації. 
2. Уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських 
об'єднань запис про припинення діяльності відокремленого підрозділу 
іноземної неурядової організації на підставі письмового повідомлення 
іноземної неурядової організації протягом трьох робочих днів з дня його 
отримання. 
3. Уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських 
об'єднань запис про припинення діяльності відокремленого підрозділу 
іноземної неурядової організації у разі, якщо довіреність не продовжена або не 
видана на новий строк після спливу тридцятиденного строку з дня закінчення 
строку довіреності. 
4. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може 
бути заборонена в судовому порядку у разі порушення таким відокремленим 
підрозділом положень статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, 
положень інших законів, якими встановлюються обмеження щодо утворення і 
діяльності громадських об'єднань в інтересах національної безпеки та 
громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод 
інших людей, за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації. 
5. Справа про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової 
організації розглядається у порядку, встановленому Кодексом 
адміністративного судочинства України. 
6. У разі припинення акредитації відокремленого підрозділу іноземної 
неурядової організації уповноважений орган з питань реєстрації приймає 
рішення про скасування відповідного запису в Реєстрі громадських об'єднань. 
 

Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства 
 

1. Посадові особи органів державної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, громадяни, іноземці, 
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особи без громадянства за порушення законодавства про громадські об'єднання 
несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. 
2. Громадські об'єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових 
організацій за порушення законодавства несуть відповідальність, передбачену 
цим та іншими законами України. 
3. Участь у діяльності громадського об'єднання, відокремленого підрозділу 
іноземної неурядової організації, діяльність яких заборонена в судовому 
порядку, тягне за собою адміністративну відповідальність, якщо законом не 
передбачено інший вид юридичної відповідальності. 

 
 

Розділ V 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та 
вводиться в дію з 1 січня 2013 року. 
2. Визнати такими, що втратили чинність з дня введення цього Закону в дію: 
Закон України "Про об'єднання громадян" (Відомості Верховної Ради України, 
1992 р., N 34, ст. 504; 1993 р., N 46, ст. 427; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 26, 
ст. 220; 2001 р., N 9, ст. 38, N 44, ст. 232; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247; 
2005 р., N 11, ст. 205, N 51, ст. 550; 2006 р., N 26, ст. 215; 2008 р., N 25, ст. 240; 
2009 р., N 32 - 33, ст. 485; 2010 р., N 37, ст. 496; 2011 р., N 6, ст. 41); 
Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону 
України "Про об'єднання громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1992 
р., N 34, ст. 505). 
3. Права та обов'язки, встановлені законами України для громадських 
організацій, поширюються на всі громадські об'єднання. 
4. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання 
громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію 
шляхом реєстрації або повідомлення про заснування, не потребують відповідно 
перереєстрації або повторного подання документів для повідомлення. Статути 
(положення) громадських організацій, спілок громадських організацій мають 
бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п'яти років з дня 
введення його в дію. Реєстрація змін до статуту (положення), пов'язаних з 
введенням цього Закону в дію, здійснюється без справляння плати за 
реєстраційні дії протягом п'яти років з дня введення цього Закону в дію. 
5. Вимоги статті 10 цього Закону не поширюються на громадські організації, їх 
спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання громадських організацій), легалізовані 
на день введення цього Закону в дію шляхом: 
1) реєстрації - до прийняття такими організаціями, спілками рішень щодо зміни 
їх назви; 
2) повідомлення про заснування - до прийняття такими організаціями, спілками 
рішень щодо зміни їх назви або щодо їх реєстрації як юридичних осіб. 
6. При застосуванні положення частини четвертої статті 10 цього Закону в 
частині вимоги відмінності власної назви громадського об'єднання від власних 
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назв інших громадських об'єднань враховуються власні назви громадських 
об'єднань, які повідомили про своє заснування або внесли зміни до 
найменування з дня введення цього Закону в дію, та усіх зареєстрованих 
громадських об'єднань. 
7. Всеукраїнські та міжнародні громадські організації, зареєстровані на день 
введення цього Закону в дію, вважаються громадськими організаціями, що 
підтвердили свій всеукраїнський статус. Місцеві осередки таких громадських 
організацій можуть враховуватися для цілей частин сьомої - дев'ятої статті 19 
цього Закону як їх відокремлені підрозділи. 
8. Місцеві осередки всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які 
діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, за 
рішенням вищого органу управління всеукраїнської (міжнародної) громадської 
організації зберігають за собою статус юридичної особи після введення цього 
Закону в дію. 
Статути (положення) місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) 
громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день 
введення цього Закону в дію, мають бути приведені у відповідність із цим 
Законом протягом п'яти років з дня введення його в дію. 
Рішення про зміну до складу керівних органів, статутів (положень) та 
місцезнаходження місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) 
громадських організацій, а також рішення про припинення діяльності місцевих 
осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій приймаються 
в порядку, визначеному цим Законом для громадських об'єднань. 
Уповноваженим органом з питань реєстрації місцевих осередків всеукраїнських 
(міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи 
на день введення цього Закону в дію, є відповідний орган, в якому зберігається 
реєстраційна справа місцевого осередку на день введення в дію цього Закону. 
У разі прийняття вищим органом управління всеукраїнської (міжнародної) 
громадської організації рішення про припинення своїх місцевих осередків як 
юридичних осіб правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є 
відповідна громадська організація. 
9. З дня введення цього Закону в дію спілки громадських організацій (союзи, 
асоціації, інші об'єднання громадських організацій), легалізовані на день введення 
цього Закону в дію, визнаються громадськими спілками, утвореними на підставі 
цього Закону, за якими зберігаються всі права та обов'язки, які вони мали на день 
введення цього Закону в дію, якщо вони не суперечать цьому Закону. 
10. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання 
громадських організацій), крім громадських організацій та спілок, 
зареєстрованих виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, 
мають право протягом двох років з дня введення цього Закону в дію звернутися 
до органу, який здійснював їх реєстрацію до дня введення цього Закону в дію, 
із заявою про передачу їхніх справ до уповноваженого органу з питань 
реєстрації за своїм місцезнаходженням з метою проведення реєстраційних дій. 
Така справа передається відповідному органу протягом трьох робочих днів з 
дня надходження заяви. Після закінчення дворічного строку органи, які 
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здійснювали реєстрацію громадських організацій та спілок до ведення в дію 
цього Закону, забезпечують пересилання реєстраційних справ громадських 
організацій та спілок до уповноважених органів з питань реєстрації за 
місцезнаходженням громадських організацій та спілок. 
11. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання 
громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію, 
подають (надсилають поштовим відправленням) документи для вчинення 
реєстраційних дій до уповноваженого органу з питань реєстрації за своїм 
місцезнаходженням. Строк розгляду повідомлення про зміни до статуту, зміну 
у складі керівних органів, зміну місцезнаходження громадських організацій та 
спілок, зазначених у цьому пункті, продовжується на час пересилання 
реєстраційних справ громадських організацій та спілок. Для формування 
реєстраційних справ громадських організацій та спілок, зареєстрованих 
виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, документи подаються 
разом з копіями статутів (положень) та свідоцтв про реєстрацію громадської 
організації, спілки, засвідченими печаткою такої організації, спілки. 
12. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, які здійснювали 
делеговані повноваження щодо реєстрації громадських організацій, до дня 
введення цього Закону в дію забезпечити передачу уповноваженому органу з 
питань реєстрації відомостей щодо громадських організацій, зареєстрованих 
(легалізованих) відповідними виконавчими органами на день набрання чинності 
цим Законом, та щодо реєстраційних дій, які вчинятимуться відповідними 
виконавчими органами з дня набрання цим Законом чинності до дня введення 
його в дію. У разі наявності розбіжностей між відомостями, переданими 
виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та відомостями, 
наданими громадськими організаціями та спілками відповідно до пункту 11 
цього розділу, уповноважений орган з питань реєстрації бере до уваги відомості, 
надані виконавчими органами сільських, селищних, міських рад. 
13. Громадські організації, легалізовані на день введення цього Закону в дію 
шляхом повідомлення про заснування, протягом шести місяців з дня введення 
цього Закону в дію визначають особу (осіб), уповноважену представляти 
громадське об'єднання, з дотриманням вимог частини шостої статті 9 цього Закону 
та подають відомості щодо цієї особи (осіб), передбачені пунктом 3 частини другої 
статті 16 цього Закону, до уповноваженого органу з питань реєстрації. 
14. Кабінету Міністрів України з метою створення належних умов для 
реалізації цього Закону: 
1) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та 
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до 
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону; 
2) вжити заходів до приведення у відповідність із цим Законом підзаконних 
нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з 
введенням у дію цього Закону, шляхом: 
а) приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, 
прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; 
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б) забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та 
прийняття ними нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; 
в) визначення порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну 
відомостями між цим Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців; 
3) забезпечити на момент введення в дію цього Закону функціонування Реєстру 
громадських об'єднань на основі Єдиного реєстру громадських формувань; 
4) вжити інших заходів до реалізації цього Закону. 
 

  
Президент України 

 
В. ЯНУКОВИЧ 

 
м. Київ 

22 березня 2012 року 
N 4572-VI 

  

 
 
 ЗАКОН УКРАЇНИ 
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ЗАКОН УКРАЇНИ  
 
 

Про звернення громадян  
 

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України 
наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, 
об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх 
діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, 
державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України 
можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для 
впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності,  для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у 
разі порушення.  
 

Розділ I  
Загальні положення  

 
Стаття 1. Звернення громадян  

 
Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, 
місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 
скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або 
клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 
особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.  
Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, 
а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-
виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються 
їх службової діяльності.  
Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, 
мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше 
не передбачено міжнародними договорами.  
 

Стаття 2. Законодавство про звернення громадян  
 

Законодавство України про звернення громадян включає цей Закон та інші акти 
законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та цього 
Закону.  
Звернення вкладників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо 
виплати Фондом відшкодування в межах гарантованої суми розглядаються в 
порядку, встановленому законодавством про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб. 



 240

Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі  
 

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі 
пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.  
Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, 
рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого 
самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються 
думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, 
вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-
культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.  
Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації 
закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або 
повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних 
депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також 
висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове 
звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи 
свобод тощо.  
Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів 
громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань 
громадян, посадових осіб.  
 

Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені  
 

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у 
сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:  
порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);  
створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних 
інтересів чи свобод;  
незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно 
притягнуто до відповідальності.  
 

Стаття 5. Вимоги до звернення  
 

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, 
підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, 
об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить 
вирішення порушених у зверненнях питань.  
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання 
громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, 
заяви чи скарги, прохання чи вимоги.  
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою 
особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або 
переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через 
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уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до 
чинного законодавства.  
Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою 
осіб (колективне).  
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із 
зазначенням дати.  
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з 
відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його 
надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього 
Закону.  
Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в 
порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової 
допомоги. 

 
Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них  

 
Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, об'єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, 
прийнятною для сторін.  
Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно 
до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути 
викладені в перекладі мовою спілкування заявника.  
 

Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення  
 

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, 
підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.  
Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на 
політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, 
національність громадянина, незнання мови звернення.  
Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від 
форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не 
входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається 
ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що 
повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не 
містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи 
посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з 
відповідними роз'ясненнями.  
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або 
посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.  
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Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню  
 

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором 
(авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається 
анонімним і розгляду не підлягає.  
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того 
ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а 
також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього 
Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.  
Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, 
про що повідомляється особі, яка подала звернення.  
 

Стаття 9. Заборона переслідування громадян за подання звернення і 
неприпустимість примушування їх до його подання  

 
Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення 
до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб 
за критику у зверненні їх діяльності та рішень.  
Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання 
колективного звернення або участі в акціях на підтримку звернень інших осіб 
чи організацій.  
 
Стаття 10. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях  

 
Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте 
життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу 
таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює 
права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних про особу 
громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, 
висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає 
розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.  
Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що 
міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.  
 

Стаття 11. Звернення до об'єднань громадян  
 

Одержані об'єднаннями громадян звернення із зауваженнями і пропозиціями 
щодо їх діяльності розглядаються цими об'єднаннями та їх органами відповідно 
до статутів об'єднань, а заяви і скарги на ущемлення чи порушення ними прав 
громадян - згідно з цим Законом.  
 

Стаття 12. Сфера застосування цього Закону  
 

Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, 
встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, 
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трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, 
законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про доступ до судових 
рішень", Кодексом адміністративного судочинства України", Законом України 
"Про засади запобігання і протидії корупції".  

 
Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян  

 
Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.  
 

Розділ II  
Порядок розгляду звернень громадян  

 
Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян  

 
Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи 
зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про 
результати розгляду.  
Пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної 
Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими 
керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій особисто.  
 

Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)  
 

Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, 
керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд 
заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти 
викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства 
і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв 
(клопотань).  
Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, 
інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій особисто.  
Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку 
дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить 
вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника 
або особи, яка виконує його обов'язки.  
Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), 
доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і 
викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження 
прийнятого рішення.  
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Стаття 16. Розгляд скарг громадян  
 

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого 
самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, 
засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості 
вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права 
звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності 
такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - 
безпосередньо до суду.  
Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів 
Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних 
органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій і підприємств 
особисто.  
Скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських 
підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі 
колективної власності, а також на рішення вищих державних органів 
вирішуються в судовому порядку.  
Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу 
особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх 
законними представниками.  
Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у 
встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим 
колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність.  
До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які 
приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для 
розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.  
 

Стаття 17. Термін подання скарги  
 

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або 
посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, 
але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим 
рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не 
розглядаються.  
Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи 
посадовою особою, що розглядає скаргу.  
Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним 
громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений 
законодавством України.  
 

Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги  
 

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від 
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форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових 
осіб, має право:  
особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати 
участь у перевірці поданої скарги чи заяви;  
знайомитися з матеріалами перевірки;  
подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який 
розглядає заяву чи скаргу;  
бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;  
користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, 
організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження 
у встановленому законом порядку;  
одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;  
висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду 
заяви чи скарги;  
вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень 
встановленого порядку розгляду звернень.  
 
Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань 
громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових 

осіб щодо розгляду заяв чи скарг  
 

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової 
інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень 
зобов'язані:  
об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;  
у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної 
інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову; 
на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, 
що розглядає його заяву чи скаргу;  
відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених 
законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим 
нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення 
неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли 
порушенням;  
забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у 
зв'язку з заявою чи скаргою рішень;  
письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і 
суть прийнятого рішення;  
вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку 
матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті 
ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про 
відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на 
прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте 
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рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи 
об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;  
у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок 
оскарження прийнятого за нею рішення;  
не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;  
особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, 
вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично 
аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.  
У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян 
покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально 
уповноважені здійснювати цю роботу, в межах бюджетних асигнувань. Це 
положення не відміняє вимоги частини дев'ятої цієї статті.  
 

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян  
 

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від 
дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - 
невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в 
місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник 
відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник 
встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється 
особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, 
порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.  
На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути 
скорочено від встановленого цією статтею терміну.  
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, 
розглядаються у першочерговому порядку.  
 

Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення  
 

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи 
розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.  
 

Стаття 22. Особистий прийом громадян  
 

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом 
громадян.  
Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для 
громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться 
до відома громадян.  
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Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 
форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками.  
Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити 
порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі 
неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. 
Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за 
бажанням громадянина.  
 
Стаття 23. Організація прийому громадян вищими посадовими особами  

 
Вищі посадові особи держави - Президент України, Голова Верховної Ради 
України, Прем'єр-міністр України - здійснюють прийом у встановленому ними 
порядку.  
 

Розділ III  
Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян  

 
Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства 

про звернення громадян  
 

Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або 
кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.  
 
Стаття 25. Відшкодування збитків громадянину у зв'язку з порушенням 

вимог цього Закону при розгляді його скарги  
 

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли 
неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому 
завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, 
обгрунтовані витрати, понесені у зв'язку з виїздом для розгляду скарги на 
вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про 
стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.  
Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним 
законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані 
неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді 
скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому 
виразі визначається судом.  
 
Стаття 26. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного 

характеру  
 

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань 
громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб 
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підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до 
розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за 
собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.  
 

Стаття 27. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять 
завідомо неправдиві відомості  

 
Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності, 
об'єднанням громадян, засобами масової інформації у зв'язку з перевіркою 
звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з 
громадянина за рішенням суду.  
 

Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про звернення 
громадян  

 
Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до 
своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати 
України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав 
людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та 
Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх 
виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші 
центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, 
установ та організацій.  
 

Стаття 29. Виключена  
 

 
    

 
Президент України Л. КУЧМА  

 
м. Київ  

2 жовтня 1996 року  
N 393/96-ВР  

  
  

 
  
 
 ЗАКОН УКРАЇНИ  
(Закон,  ВР України, від 02.10.1996,  № 393/96-ВР "Про звернення громадян") 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
 
 

Про адміністративні послуги 
 

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг. 
 

Стаття 1. Визначення термінів 
 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень 
суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної 
особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків 
такої особи відповідно до закону; 
2) суб'єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за 
отриманням адміністративних послуг; 
3) суб'єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший 
державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого 
самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону 
надавати адміністративні послуги. 
 

Стаття 2. Сфера дії Закону 
 

1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов'язані з наданням 
адміністративних послуг. 
2. Дія цього Закону не поширюється на відносини щодо: 
1) здійснення державного нагляду (контролю); 
2) метрологічного контролю і нагляду; 
3) акредитації органів з оцінки відповідності; 
4) дізнання, досудового слідства; 
5) оперативно-розшукової діяльності; 
6) судочинства, виконавчого провадження; 
7) нотаріальних дій; 
8) виконання покарань; 
9) доступу до публічної інформації; 
10) застосування законодавства про захист економічної конкуренції; 
11) провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею; 
12) набуття прав на конкурсних засадах; 
13) набуття прав стосовно об'єктів, обмежених у цивільному обігу. 
 

Стаття 3. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг 
 

1. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг складається з 
Конституції України, цього та інших законів, прийнятих відповідно до них 
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нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання 
адміністративних послуг. 
2. Надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до цього Закону з 
урахуванням особливостей, визначених законами, які регулюють суспільні 
відносини у відповідних сферах. 
3. Вимоги цього Закону поширюються на надання суб'єктом надання 
адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, 
дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких 
суб'єкту звернення, а також об'єкту, що перебуває в його власності, володінні 
чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус 
та/або факт. 
4. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана 
Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж передбачені 
законодавством України у сфері надання адміністративних послуг, 
застосовуються правила міжнародного договору. 
 
Стаття 4. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг 

 
1. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг базується на 
принципах: 
1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності; 
2) стабільності; 
3) рівності перед законом; 
4) відкритості та прозорості; 
5) оперативності та своєчасності; 
6) доступності інформації про надання адміністративних послуг; 
7) захищеності персональних даних; 
8) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що 
вимагаються для отримання адміністративних послуг; 
9) неупередженості та справедливості; 
10) доступності та зручності для суб'єктів звернень. 
 

Стаття 5. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних 
послуг 

 
1. Виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання 
адміністративних послуг, встановлюються: 
1) підстави для одержання адміністративної послуги; 
2) суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо 
надання адміністративної послуги; 
3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання 
адміністративної послуги; 
4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги; 
5) граничний строк надання адміністративної послуги; 
6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги. 
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2. Перелік адміністративних послуг визначається законом. 
 

Стаття 6. Інформація про адміністративні послуги 
 

1. Суб'єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про 
адміністративні послуги та порядок їх надання, що забезпечується шляхом 
надання їм безоплатного доступу до Реєстру адміністративних послуг, 
розміщеного на Урядовому порталі, функціонування цілодобової Урядової 
телефонної довідки та інформування таких суб'єктів через засоби масової 
інформації. 
2. Суб'єкти надання адміністративних послуг зобов'язані забезпечити: 
1) облаштування у місцях прийому суб'єктів звернень інформаційних стендів із 
зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для 
отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги; 
2) створення та функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація 
про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до 
приміщення, в якому здійснюється прийом суб'єктів звернень, наявність 
сполучення громадського транспорту, під'їзних шляхів та місць паркування; 
3) здійснення посадовими особами прийому суб'єктів звернень згідно з 
графіком, затвердженим керівником відповідного суб'єкта надання 
адміністративних послуг. Кількість годин прийому суб'єктів звернень має 
становити не менше 40 годин на тиждень, у тому числі в суботу - не менше 
шести годин; 
4) надання суб'єкту звернення, який звернувся за допомогою засобів 
телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв'язку), 
інформації про порядок надання адміністративних послуг; 
5) видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та 
безоплатне поширення таких матеріалів у приміщеннях, в яких здійснюється 
прийом суб'єктів звернень; 
6) облаштування скриньки для висловлення суб'єктами звернень зауважень і 
пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, проведення 
щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів. 
 

Стаття 7. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг 
 

1. Суб'єкт надання адміністративних послуг може видавати організаційно-
розпорядчі акти про встановлення власних вимог щодо якості надання 
адміністративних послуг (визначення кількості годин прийому, максимального 
часу очікування у черзі та інших параметрів оцінювання якості надання 
адміністративних послуг). 
2. У разі якщо суб'єктом надання адміністративної послуги є посадова особа, 
вимоги щодо якості надання адміністративних послуг визначаються органом, 
якому вона підпорядковується. 
3. Вимоги, передбачені частинами першою та другою цієї статті, не можуть 
погіршувати умови надання адміністративних послуг, визначені законом. 
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Стаття 8. Інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги 

 
1. Суб'єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну 
послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються інформаційна і 
технологічна картки, а у разі якщо суб'єктом надання є посадова особа, - 
органом, якому вона підпорядковується. 
2. Інформаційна картка адміністративної послуги містить інформацію про: 
1) суб'єкта надання адміністративної послуги та/або центр надання 
адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, 
телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту); 
2) перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, 
порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформацію про умови чи 
підстави отримання адміністративної послуги; 
3) платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок 
внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу; 
4) строк надання адміністративної послуги; 
5) результат надання адміністративної послуги; 
6) можливі способи отримання відповіді (результату); 
7) акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання 
адміністративної послуги. 
Інформаційна картка адміністративної послуги розміщується суб'єктом надання 
адміністративних послуг на його офіційному веб-сайті та у місці здійснення 
прийому суб'єктів звернень. 
3. Технологічна картка адміністративної послуги містить інформацію про 
порядок надання адміністративної послуги. 
У технологічній картці адміністративної послуги зазначаються: 
1) етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги; 
2) відповідальна посадова особа; 
3) структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення); 
4) строки виконання етапів (дії, рішення). 
4. Вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги 
визначаються Кабінетом Міністрів України. 
 

Стаття 9. Порядок надання адміністративних послуг 
 

1. Адміністративні послуги надаються суб'єктами надання адміністративних 
послуг безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або 
через Єдиний державний портал адміністративних послуг. 
2. Фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, має право на 
отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця 
проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом. 
3. Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за 
місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за 
місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного об'єкта. 
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4. Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява) подається в 
письмовій чи усній формі. 
Письмова заява може бути подана суб'єкту надання адміністративної послуги 
особисто, надіслана поштою або у випадках, передбачених законом, за 
допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку. 
5. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання 
адміністративної послуги, визначаються законом. 
6. Забороняється вимагати від суб'єкта звернення документи або інформацію 
для надання адміністративної послуги, не передбачені законом. 
7. Суб'єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб'єкта 
звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб'єкта 
надання адміністративних послуг або у володінні державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Для 
отримання адміністративної послуги суб'єкт звернення у випадках, 
передбачених законом, подає документи (якщо відомості, що містяться в них, 
не внесені до відповідних інформаційних баз в обсязі, достатньому для надання 
адміністративної послуги), зокрема: 
1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, 
у тому числі військовослужбовців; 
2) документи, що посвідчують: 
особу іноземця; 
особу без громадянства; 
отримання статусу біженця чи притулку в Україні (зокрема, посвідчення 
біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення 
особи, якій надано тимчасовий захист); 
3) документи військового обліку; 
4) свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану; 
5) документи, що підтверджують надання особі спеціального права на 
керування транспортним засобом відповідної категорії; 
6) документи, що посвідчують проходження обов'язкового технічного 
контролю транспортних засобів відповідної категорії; 
7) документи на транспортний засіб та його складові частини, у тому числі 
реєстраційні документи; 
8) документи про трудову діяльність, трудовий стаж і заробітну плату 
громадянина; 
9) документи про освіту та/або професійну кваліфікацію, науковий ступінь та 
вчене звання і документи, пов'язані з проходженням навчання, що надаються 
закладами освіти; 
10) довідки, висновки та інші документи, що надаються закладами охорони 
здоров'я; 
11) документи Національного архівного фонду та інші архівні документи 
відповідно до законодавства про Національний архівний фонд та архівні 
установи; 
12) рішення, вироки, ухвали і постанови судів; 
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13) установчі документи юридичної особи; 
14) рішення, висновки і дозволи, що приймаються (надаються) органами опіки 
та піклування відповідно до законодавства; 
15) документи медико-соціальної експертизи; 
16) посвідчення та документи, що підтверджують право громадянина на 
отримання соціальної допомоги; 
17) документи про державні і відомчі нагороди, державні премії та знаки 
розрізнення. 
8. Суб'єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або 
інформацію без участі суб'єкта звернення, у тому числі шляхом прямого 
доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб'єктів надання 
адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до 
сфери їх управління. 
9. Суб'єкт надання адміністративної послуги, підприємства, установи або 
організації, що належать до сфери його управління, які володіють документами 
або інформацією, необхідними для надання адміністративної послуги, 
зобов'язані: 
1) забезпечити безоплатне надання таких документів або інформації не пізніше 
трьох робочих днів з дня отримання запиту від суб'єкта надання 
адміністративної послуги, якщо інше не передбачено законом; 
2) вживати заходів щодо розбудови системи міжвідомчої електронної взаємодії, 
забезпечення безоплатного та відкритого доступу до своїх інформаційних 
систем та баз даних, якщо інше не передбачено законом; 
3) відповідно до закону забезпечити зберігання та захист інформації, отриманої 
в результаті надання адміністративної послуги. 
10. Суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує можливість 
безоплатного одержання суб'єктами звернення у достатній кількості бланків 
заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання 
адміністративної послуги, в тому числі одержання бланків з веб-сайтів суб'єктів 
надання адміністративних послуг, у центрах надання адміністративних послуг. 
11. Суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує вільний доступ до 
своїх приміщень, в яких здійснюється прийом суб'єктів звернень, у тому числі 
належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
 

Стаття 10. Строки надання адміністративних послуг 
 

1. Граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом. 
2. У разі якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної 
послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання 
суб'єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги. 
3. Суб'єкт надання адміністративних послуг надає адміністративну послугу, а 
центр надання адміністративних послуг забезпечує організацію надання такої 
послуги у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктом 
звернення. 
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4. У разі надання адміністративної послуги суб'єктом надання адміністративних 
послуг, який діє на засадах колегіальності, рішення про надання 
адміністративної послуги або про відмову в її наданні приймається у строк, 
визначений частиною першою або другою цієї статті, а в разі неможливості 
прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) 
після закінчення цього строку. 
5. Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її 
суб'єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим 
листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість 
отримання такої послуги на адресу суб'єкта звернення. У випадках, 
передбачених законодавством, відповідний документ може бути надісланий 
поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або за 
допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку. При цьому строк доставки 
поштової кореспонденції не зараховується до строку надання адміністративної 
послуги. 
 
Стаття 11. Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний 

збір) 
 

1. При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, 
справляється плата (адміністративний збір). 
2. Надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян 
здійснюється на безоплатній основі. 
3. Розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) 
і порядок її справляння визначаються законом з урахуванням її соціального та 
економічного значення. 
4. Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) 
зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету. 
5. Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) 
вноситься суб'єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень 
суб'єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання 
адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, 
здійснюваних суб'єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів з 
реєстрів тощо). 
6. Стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких додаткових не 
передбачених законом платежів або вимагання сплати будь-яких додаткових 
коштів забороняється. 
7. Суб'єкт надання адміністративних послуг не може надавати інші платні 
послуги, не передбачені законом про перелік адміністративних послуг та плату 
(адміністративний збір) за їх надання. 
8. Внесення відомостей до реєстрів, інших інформаційних баз, що 
використовуються для надання адміністративних послуг, здійснюється 
безкоштовно. 
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Стаття 12. Центр надання адміністративних послуг 
 

1. Центр надання адміністративних послуг - це постійно діючий робочий орган 
або структурний підрозділ виконавчого органу міської, селищної ради або 
Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, районної, 
районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації, в якому 
надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії 
з суб'єктами надання адміністративних послуг. 
2. Центри надання адміністративних послуг утворюються при міських радах (їх 
виконавчих органах) міст обласного та/або республіканського Автономної 
Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, 
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях. 
3. У населених пунктах, які є адміністративними центрами областей, районів і 
Автономної Республіки Крим, а також у містах Києві та Севастополі центри 
надання адміністративних послуг утворюються за рішенням відповідних 
селищних або міських рад і можуть забезпечувати надання адміністративних 
послуг, у тому числі відповідними обласними, районними та міськими 
державними адміністраціями, на основі узгоджених рішень. 
4. З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть 
утворюватися територіальні підрозділи центру надання адміністративних 
послуг. 
5. У разі утворення центру надання адміністративних послуг як постійно 
діючого робочого органу для здійснення матеріально-технічного та 
організаційного забезпечення діяльності центру надання адміністративних 
послуг у структурі відповідної міської ради, міської, районної державної 
адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ (виконавчий 
орган), на який покладаються керівництво та відповідальність за організацію 
діяльності такого центру. 
6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання 
адміністративних послуг, визначається органом, який прийняв рішення про 
утворення центру надання адміністративних послуг. 
7. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання 
адміністративних послуг, має включати адміністративні послуги органів 
виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. 
На основі узгоджених рішень із суб'єктами надання адміністративних послуг 
через центр надання адміністративних послуг також можуть надаватися інші 
адміністративні послуги. 
8. Суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється здійснювати 
прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, 
видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних 
послуг, якщо такі послуги за законом надаються через центри надання 
адміністративних послуг. 
9. За рішенням органу, який утворив центр надання адміністративних послуг, у 
такому центрі також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій, скарг. 
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10. Положення про центр надання адміністративних послуг та його регламент 
затверджуються органом, який прийняв рішення про утворення центру. Кабінет 
Міністрів України затверджує примірне положення про центр надання 
адміністративних послуг та його регламент. 
1. Час прийому суб'єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг 
становить не менше шести днів на тиждень та семи годин на день і є загальним 
(єдиним) для всіх адміністративних послуг, які надаються через центр надання 
адміністративних послуг. Прийом суб'єктів звернень здійснюється без перерви 
на обід. Центр надання адміністративних послуг не менше двох днів на 
тиждень здійснює прийом суб'єктів звернень до двадцятої години. 
За рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру надання 
адміністративних послуг, час прийому суб'єктів звернень може бути 
розширено. 
 

Стаття 13. Адміністратор 
 

1. Суб'єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі надання 
адміністративних послуг звертається до адміністратора - посадової особи 
органу, що утворив центр надання адміністративних послуг, яка організовує 
надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб'єктами надання 
адміністративних послуг. 
2. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади особою, яка 
очолює орган (керівником органу), що прийняв рішення про утворення 
відповідного центру надання адміністративних послуг. 
Кількість адміністраторів визначається органом, який прийняв рішення про 
утворення відповідного центру надання адміністративних послуг. 
3. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, 
імені, по батькові та найменування центру надання адміністративних послуг. 
4. Основними завданнями адміністратора є: 
1) надання суб'єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо 
вимог та порядку надання адміністративних послуг; 
2) прийняття від суб'єктів звернень документів, необхідних для надання 
адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) 
відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного 
робочого дня після їх отримання; 
3) видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв'язку 
суб'єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі 
рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), повідомлення 
щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб'єктами 
надання адміністративних послуг; 
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктами 
надання адміністративних послуг; 
5) здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних 
послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень; 
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом. 
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5. Адміністратор має право: 
1) безоплатно одержувати від суб'єктів надання адміністративних послуг, 
підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, 
документи та інформацію, пов'язані з наданням адміністративних послуг, у 
порядку, визначеному статтею 9 цього Закону; 
2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання 
адміністративної послуги без залучення суб'єкта звернення; 
3) інформувати керівника центру надання адміністративних послуг та 
керівників суб'єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів 
розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів 
щодо усунення виявлених порушень; 
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) 
документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для 
надання адміністративної послуги. 
 
Стаття 14. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг 

 
1. Організація забезпечення надання адміністративних послуг здійснюється 
шляхом: 
1) забезпечення безоплатного автоматизованого віддаленого доступу 
адміністраторів у режимі реального часу до інформації в інформаційних 
системах суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, 
організацій, які належать до сфери їх управління, в яких міститься інформація, 
необхідна для надання адміністративних послуг, якщо інше не передбачено 
законом; 
2) надання на підставі запитів адміністраторів інформації, необхідної для 
виконання покладених на них завдань; 
3) забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктам звернень у строки, 
встановлені законом, на підставі відповідних документів, одержаних від 
адміністраторів. 
 

Стаття 15. Надання супутніх послуг 
 

1. У приміщеннях, де розміщуються центри надання адміністративних послуг, 
інших приміщеннях, де надаються адміністративні послуги, можуть надаватися 
супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, 
фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг 
тощо). 
2. Супутні послуги надаються суб'єктами господарювання, добір яких 
здійснюється суб'єктом надання адміністративних послуг чи органом, що 
утворив центр надання адміністративних послуг, на конкурсній основі за 
критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу 
суб'єкта звернення. 
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3. Типовий порядок проведення конкурсу для надання супутніх послуг 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 
4. Надання платних супутніх послуг суб'єктом надання адміністративних 
послуг, центром надання адміністративних послуг забороняється. 
 

Стаття 16. Реєстр адміністративних послуг 
 

1. Реєстр адміністративних послуг (далі - Реєстр) формується і ведеться 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
економічного розвитку, з метою: 
1) ведення обліку адміністративних послуг; 
2) забезпечення відкритого і безоплатного доступу до інформації про 
адміністративні послуги. 
2. Реєстр містить інформацію про: 
1) перелік адміністративних послуг; 
2) правові підстави надання адміністративних послуг; 
3) суб'єкта надання адміністративних послуг; 
4) розмір плати (адміністративний збір) за адміністративну послугу (у разі 
надання послуги на платній основі); 
5) інші відомості, визначені Кабінетом Міністрів України. 
3. Порядок ведення Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України. 
 

Стаття 17. Єдиний державний портал адміністративних послуг 
 

1. Надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ суб'єктів 
звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі 
Інтернет забезпечуються через Єдиний державний портал адміністративних 
послуг, який є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних 
послуг в Україні. 
2. Держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг є 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
економічного розвитку. 
3. Єдиний державний портал адміністративних послуг забезпечує: 
1) доступ суб'єктів звернення до інформації про адміністративні послуги та про 
суб'єктів надання адміністративних послуг; 
2) доступність для завантаження і заповнення в електронній формі заяв та 
інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг; 
3) можливість подання суб'єктами звернення заяви за допомогою засобів 
телекомунікаційного зв'язку; 
4) можливість отримання суб'єктами звернення інформації про хід розгляду 
їхніх заяв; 
5) можливість отримання суб'єктами звернення за допомогою засобів 
телекомунікаційного зв'язку результатів надання адміністративних послуг; 
6) можливість здійснення суб'єктами звернення оплати за надання 
адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі. 
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4. Порядок ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
 

Стаття 18. Фінансове та інше забезпечення надання адміністративних 
послуг 

 
1. Фінансове та інше забезпечення діяльності системи державних органів, 
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування 
з надання адміністративних послуг здійснюється виключно за рахунок 
Державного бюджету України, відповідних місцевих бюджетів. 
2. Органи виконавчої влади, інші державні органи здійснюють закупівлю 
бланків для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім 
власних бланків цих органів) у державних підприємств, що входять до сфери 
управління Національного банку України. Закупівля товарів, робіт і послуг для 
надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до Закону України 
"Про здійснення державних закупівель". 
3. Обов'язковою умовою договору про створення об'єкта права інтелектуальної 
власності на замовлення суб'єкта надання адміністративної послуги є повне 
набуття цим суб'єктом майнових прав інтелектуальної власності на створений 
на його замовлення об'єкт. 
4. Суб'єкт надання адміністративної послуги не може укладати договори про 
створення об'єкта права інтелектуальної власності на замовлення, якщо 
умовами такого договору не передбачається повне передання майнових прав 
інтелектуальної власності на такий об'єкт суб'єкту надання адміністративної 
послуги. 
5. Технічне обслуговування чи будь-яка інша підтримка на платній основі 
об'єкта права інтелектуальної власності, що використовується для надання 
адміністративних послуг, здійснюється за цінами, встановленими відповідно до 
статті 191 Господарського кодексу України. 
6. Право власності на реєстри, інші інформаційні бази, що використовуються 
для надання адміністративних послуг, належить державі або органам місцевого 
самоврядування. 
7. Держателем реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для 
надання адміністративних послуг, можуть бути виключно органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування. 
 
Стаття 19. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері 

надання адміністративних послуг 
 

1. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні 
послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або 
кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог 
законодавства у сфері надання адміністративних послуг. 
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2. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону 
надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до 
суду в порядку, встановленому законом. 
3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, 
уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, 
адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у 
встановленому законом порядку. 
4. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, 
відшкодувавши шкоду, заподіяну посадовою особою, уповноваженою 
відповідно до закону надавати адміністративні послуги, чи адміністратором 
внаслідок незаконно прийнятих ними рішень, дій чи бездіяльності, мають право 
зворотної вимоги до винної особи згідно із законом. 
 

Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення 
 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, 
крім: 
частини восьмої статті 11 та пункту 1 частини першої статті 14 цього Закону, 
які набирають чинності з 1 січня 2013 року; 
пунктів 4 - 6 частини третьої статті 17 цього Закону, які набирають чинності з 1 
січня 2014 року. 
2. До набрання чинності законом, що визначає перелік адміністративних послуг 
та розміри плати за їх надання (адміністративні збори), плата за надання 
адміністративних послуг (адміністративний збір) при зверненні за отриманням 
платних адміністративних послуг сплачується у порядку і розмірах, 
встановлених законодавством. 
3. Установити, що: 
1) центри надання адміністративних послуг утворюються міськими радами міст 
обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, 
Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві 
та Севастополі державними адміністраціями до 1 січня 2014 року; 
2) діяльність центрів надання адміністративних послуг, утворених до набрання 
чинності цим Законом, а також утворених у період до ухвалення нормативно-
правових актів Кабінету Міністрів України, необхідних для організації 
діяльності центрів надання адміністративних послуг відповідно до цього 
Закону, повинна бути приведена органами, які їх утворили, у відповідність із 
вимогами, передбаченими цим Законом, до 1 січня 2014 року; 
3) витяги та виписки з реєстрів, свідоцтва, довідки, копії та дублікати 
документів, інші передбачені законом дії, у результаті яких суб'єкту звернення, 
а також об'єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, 
надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт, 
надаються за цінами, встановленими відповідно до вимог Закону України "Про 
ціни і ціноутворення"; 
4) ціни на бланки документів, у тому числі суворого обліку, які 
використовуються органами виконавчої влади, іншими державними органами 
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для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних 
бланків цих органів), установлюються відповідно до вимог Закону України 
"Про ціни і ціноутворення". 
4. Внести зміни до таких законів України: 
1) статтю 191 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради 
України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) доповнити частиною третьою такого 
змісту: 
"3. Державні регульовані ціни встановлюються на бланки документів, у тому 
числі суворого обліку, які використовуються органами виконавчої влади, 
іншими державними органами для оформлення результатів надання 
адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів), відповідно до 
закону"; 
2) пункт "б" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2010 р., N 37, ст. 496) 
доповнити підпунктом 4 такого змісту: 
"4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"; 
3) статтю 11 "Прикінцеві положення" Закону України "Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 
48, ст. 483; 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити пунктом 2 1 такого змісту: 
"2 1. Дозвільні центри, утворені відповідно до цього Закону, є складовою 
частиною центрів надання адміністративних послуг, що створюються 
відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги". 
4) підпункт 4 пункту 4 статті 20 втратив чинність 
5. Визнати таким, що втрачає чинність з 1 січня 2014 року, пункт 2 підрозділу 
10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості 
Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112). 
6. Кабінету Міністрів України: 
1) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити в 
установленому порядку включення до Реєстру адміністративних послуг послуг, 
передбачених підпунктом 3 пункту 3 та пунктом 6 цієї статті; 
2) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: 
а) за участю органів місцевого самоврядування здійснити необхідні заходи з 
організації підготовки адміністраторів для забезпечення ефективної роботи 
центрів надання адміністративних послуг; 
б) забезпечити прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових 
актів, що випливають із цього Закону; 
в) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
г) забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої 
влади у відповідність із цим Законом; 
ґ) вирішити в установленому порядку питання про віднесення посади 
адміністратора, що запроваджується згідно з цим Законом, та посади 
державного адміністратора, запровадженої згідно із Законом України "Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності", за умовами оплати праці, 
матеріально-побутового забезпечення відповідно до посад, які належать 
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відповідно до III групи посад державної служби згідно із Законом України "Про 
державну службу" від 17 листопада 2011 року та до V категорії посад в органах 
місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування"; 
д) підготувати та подати до Верховної Ради України проекти законів про: 
перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання; 
включення до Податкового кодексу України положень стосовно державного 
мита, інших обов'язкових платежів; 
встановлення розмірів та порядку адміністрування платежів і внесків 
нефіскального характеру, що справляються відповідно до пункту 2 підрозділу 
10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, або їх 
скасування; 
внесення змін до законодавчих актів України, у тому числі до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, у зв'язку з прийняттям цього Закону. 
7. Кабінету Міністрів України, органам місцевого самоврядування в 
установленому порядку забезпечити з дня набрання чинності законом про 
перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання, 
але не пізніше ніж з 1 січня 2013 року, припинення надання підприємствами, 
установами, організаціями адміністративних послуг. 
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